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Sevgili öğrenci,
İlköğretim okulları müfredatında yer alan çevre ve toplumu tanıyalım ders
kitabında yakın çevrenin doğal ve toplumsal özellikleri ile tanıştın. VI. sınıflar
için yayımlanan bu yeni Coğrafya ders kitabı ile bilgini genişleteceksin. Daha
doğrusu: evreni, güneş sistemini, yaşamın var olduğu bir gezegen olarak Dünya’yı,
Dünya’nın taş, su ve hava katmanlarının özelliklerini öğreneceksin.
Böyle yapıya sahip ve içindeki metodik – didaktik araçlarla hazırlanan ders
kitabı, kalıcı bilgiler edinmeni sağlayacaktır. Öğreneceğin her konunun başında,
konuyla ilgili alacağın ilk bilgiler hakkında kısa bir giriş, fotoğraflar ve içindeki
konuların listesi vardır. Edinilmiş olan bilginin sınıflandırılması için her konuyla
ilgili ödevler hazırlanarak, öğretim amaçlı üç ağırlık düzeyi oluşturulmuştur. Her
konunun başında, tanışacağın birkaç özel veya belirli hedefler ve yeni kavramlar
belirtilmiştir. Altbaşlıklara bölünmüş olan temel metin içeriğinin yanısıra,
uygulanabilir bilginin edinilmesi için soru veya form biçiminde uygun fotoğraflar
ve yönler mevcuttur. Her konunun sonunda ise öğrenilmesi gereken asgari bilgiler,
edinilmiş bilgilerin kontrolü ve isteğe bağlı olarak, bölümde bazı yüksek başarılar
belirlenmiştir. Ders kitabında az bilinen terimler sözlüğü bulunuyor.
Bu ders kitabı VII. VIII. ve IX. sınıfta coğrafya bilgilerini genişletmek için temel teşkil
ederek, tek başına yeni bilgiler ve beceriler edinmeni sağlayacaktır.
Yazardan
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EVREN VE EVRENDEKİ NESNELER

KONUYA GİRİŞ
Dünya gezegeni, etrafındaki göz cisimlerinden gelen
büyük etkilere maruz kalıyor. Çevresinde bulunan gök
cisimleri için geçerli olan kanun ve süreçler aynı zamanda
Dünya gezegeni için de geçerlidir. Bu yüzden ilk başta
gök cisimlerini ve evrendeki kanunları inceleyen bir bilim
dalı olarak astronomi ile tanışmanız gerekiyor. Ancak
astronominin hedeﬂeri ile ﬁziki coğrafya arasındaki fark,
astronominin tüm gök cisimlerini incelemesidir. Fiziki
coğrafya ise sadece Dünya gezegenine etki eden cisimleri
inceliyor.

BİRİNCİ KONUNUN İÇERİĞİ:
İçerik 1: FİZİKİ COĞRAFYAYA GİRİŞ
İçerik 2: EVREN VE YILDIZLAR
İçerik 3: GÜNEŞ, BİZE EN YAKIN YILDIZ
İçerik 4: GEZEGENLER VE UYDULAR
İçerik 5: AY VE AYIN EVRELERİ
İçerik 6: PLANETOİD, KUYRUKLU YILDIZ VE METEORLAR
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FİZİKİ COĞRAYFAYA GİRİŞ
OKURKEN ŞUNLARI
ÖĞRENECEKSİN:
• Coğrafya’nın tarihsel gelişimi
nasıl olduğunu;
• Coğrafya’nın ders konusu
olarak neyi incelediğini;
• Fiziki coğrafya’nın ne
 olduğunu;

• Fiziki coğrafya’nın, yeryüzünü
incelemek için çok önemli
olduğunu.
AŞAĞIDAKİ YENİ KAVRAMLARI
KULLANACAKSIN:

 Jeo
 Grafo
 Yerçizimi
 Bölge
 Devlet
 Kıta
 Yer şekli
 Zaman
 İklim
 Doğal Kaynaklar

COĞFRAFYA’NIN TARİHİ GELİŞİMİ
Coğrafya dersinin adı iki Yunan kelimesinden
türetilmiştir: yer alnamına gelen geo ve yazmak anlamına gelen grafo. Coğrafya yeryüzünü tasvir eden bilimdir. XIX. yüzyılın başlangıcından, XX. yüzyılın ortalarına kadar bu bilim
dalına yaygın olarak yerçizimi denmiştir. Ancak, Coğrafya daha geçen yüzyılın ortalarından
itibaren Dünya’daki nesneleri ve olguları tasvir
etmekten vazgeçmiştir. Günümüzde Coğrafya,
Dünyayı bilimsel açıdan ele alarak, doğayı bir
bütün olarak incelemektedir. Bilimsel gözlemlere göre Coğrafya genç bir bilim dalı olarak
algılansa da, gerçek başkadır. Coğrafya, toplumun ve insanlığın gelişimine paralel olarak
uzun zaman gelişmiştir. Bu ise Coğrafya’nın
gelişimi daha ilk insan toplulukları zamanından beri başladığı anlamına geliyor.
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COĞRAFYA’NIN DALLARI
İncelediği konuya göre Coğrafya, ﬁziki ve toplumsal veya ekonomik coğrafyaya ayrılır. Fiziki coğrafya, doğrudan insanı çevreleyen doğayı incelediği
için doğa bilimleri grubuna aittir. Toplumsal veya ekonomik coğrafya ise sosyal
bilimlere aittir. Ekonomik coğrafya, insanların doğal kaynakların kullanımına,
farklı ürünlerin imalatı ve tüketimine yönelik yapmış olduğu örgütlü etkinliklerini inceler.

Günlük yaşamda insanlar
neden coğrafyayı sıkça
dünya bilimi olarak
belirtiyor?

Düşün ve kendin sonuç getir.
Birinciden beşinci sınıfa kadar
geçtiğin eğitiminin süresince, bir
bilim olan coğrafyaya dayanan
kavramları öğrendiğin oldu mu?
Bölgenin doğal özellikleri

Coğrafya, olguları ve süreçleri göstermek için kullandığı içerik ve yöntemlere
göre genel ve özele ayrılır. Genel coğrafya genel kavramları ve tüm Dünya yüzeyindeki doğayı, nüfusu ve ekonomiyi inceler. Özel coğrafya ise bir yörenin,
ülkenin, bölgenin veya kıtanın tüm coğraﬁ nesnelerini, olgularını ve süreçlerini inceler. Özel coğrafya bölgesel coğrafya olarak da bilinir.

FİZİKİ COĞRAFYA
Fiziki coğrafyanın insanı çevreleyen tüm doğayı incelediğini öğrendin. Fiziki coğrafya özellikle evreni ve gök cisimlerini, bir gezegen olarak Dünyayı, tüm
bölümleri ve özellikleri ile yer şeklini, zamanı ve iklimi, yüzeysel ve yeraltı
suların dağılımı ile özelliklerini, toprağın bileşimi ile Yeryüzünde bitkilerin ve
hayvanların dağılımını doğrudan inceliyor. İncelediği konuya göre ﬁziki coğrafyaya şu bilimsel disiplinler aittir: astronomi, yer şekli, klimatoloji, hidroloji, jeoloji, toprak bilimi, biyocoğrafya ve diğerleri.
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İÇERİĞE BİR BAKIŞ
Asgari bilgi özeti:

Ne kadar öğrendiğini kontrol et

• Eskiden coğrafyaya yerçizimi
deniliyormuş;

1. Coğrafya kelimesi hangi iki
sözden türetilmiştir?

• İncelediği konuya göre
Coğrafya, ﬁziki ve toplumsal
veya ekonomik coğrafyaya
ayrılır;

2. İncelediği konuya göre
Coğrafya kaça ayrılır?

• Sadece ﬁziki coğrafya doğa
bilimleri grubuna aittir;
• Fiziki coğrafya insanı
çevreleyen tüm doğayı
inceler.

3. Fiziki coğrafya nereye aittir?
4. İnsanı çevreleyen genel doğa
hangisidir?
5. Coğrafya’dan kaynaklanan
birkaç disiplin say.

ZORUNLU DEĞİL!
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK İSTEYENLERE
 Eratosten daha MÖ III.yüzyılda kendini coğrafyacı olarak
tanımlayan ilk Yunan düşünürüdür.
 MÖ ki dönemde coğrafyanın gelişimine büyük katkı sağlayanlar
şunlardır: Tales, Aniksimandar, Aristoteles ve Herodotos.
 Coğrafya en büyük gelişimini, büyük coğrafya keşiﬂerine ulaşıldığı XV.
ve XVI. yüzyıllarda yaşamıştır.
 XIX yüzyılın büyük bölümünde, günümüz çağdaş coğrafyasının
kurucuları olarak Alman coğrafyacılar Aleksandır von Humbold ile Karl
Riter kabul edilmiştir.
 Coğrafyanın bölünmesiyle, daha doğrusu inceleme konusuna göre 23
eğitim-bilimsel disiplin oluşturulmuştur.
 Bugün tüm Dünya ülkelerinde coğrafya ayrı bir ders olarak okutuluyor
ya da onun bazı bölümleri diğer derslerle bütünleşmiş bir şekilde
ilköğretim okulları, liseler ve mesleki liselerde yer alıyor.
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EVREN VE YILDIZLAR
OKURKEN ŞUNLARI
ÖĞRENECEKSİN:
• Alanı gözlemlemeyi ve
tanımayı;

GÖKYÜZÜ
Güneşli havada ortalık bir yerde durup, yukarıya ve etrafındaki alana baktığında sonsuz bir
mavimsi hava farkedeceksin. Bu mavimsi havaya gökyüzü denir. Yüksek tepelerin olmadığı bir düzlükte bulunduğun zaman ise gökyüzünün dairesel bir çizgiyle Dünya’ya dayandığını sanırsınız. Görünüşte gökyüzünün
Dünya ile birleştiği yere ufuk çizgisi denir.
Ufuk çizgisi düz alanda dairesel şekile sahiptir.
Tepelik manzaralarda ise düzgün şekli yoktur.
Ufuk çizgisinin sınırladığı Dünya yüzeyinin bölümüne ufuk denir. Gözetlemeyi yaptığın yeryüzündeki noktaya bakış açısı denir, göğün
baş hizasında tam tepesinde bulunan noktaya zenit (başucu noktası) denir. Bulunduğun
yerde bakış açın yüksekte ise o zaman ufkun
da daha geniş olur.

Gökyüzü ve ufuk
çizgisi

• Ufuk ve ufuk çizgisini
tanımayı;
• Evrende gök cisimlerini
ayırt etmeyi;
• Evreni ve yıldızları
betimlemeyi;

• Bazı yıldızları ve
takımyıldızlarını
tanımayı ve isimlerini
öğrenmeyi.
AŞAĞIDAKİ YENİ KAVRAMLARI
KULLANACAKSIN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gökyüzü
Ufuk çizgisi
Ufuk
Zenit (başucu noktası)
Evren
Kozmos
Hipotez
Büyük patlama
(big beng)
Yıldızlar
Takımyıldızları
Güneş
Büyük ve Küçük Ayı
Kutupyıldızı
Akyıldız
Galaksi
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Düşün ve hatırla. Üçüncü ve dördüncü
sınıfta bakış ve bakış hattının ne
olduğunu öğrendin. Bu, ufuk ve ufuk
çizgisi ile aynı ya da farklı mıdır?

Kendini bir düzlüğün veya tekneyle bir denizin
ortasında bulursan, etrafına baktığında
yaklaşık 5 km çaplık alan göreceksin, bir
geminin güvertesine, 10 metre daha yükseğe
çıkacak olursan 10 km için daha büyük çaplık
alan göreceksin.

Bakış açısı ve ufuk
çizgisi

EVREN VEYA KOZMOS
Seni çevreleyen gökyüzündeki büyük hava sahasına evren veya kozmos denir.
Günümüzde en modern dürbinlerle bile gökyüzünün bu çok büyük hava sahasının bitiş noktaları tespit edilemiyor. Gündüz saatlerinde güneşli günde evrendeki hava sahası mavidir, bulutlu havada ise hava sahası gridir. Gece saatlerinde
Güneş ışığının eksikliği yüzünden hava sahası karanlıktır ve çok sayıda yıldız ile
farkedemediğimiz gök cisimleri vardır.
Evrenin oluşumu hakkında çok sayıda bilimsel varsayımlar veya hipotezler
mevcuttur. Astronomi uzmanları genelde evrenin Big-Beng denilen büyük bir
patlama sonucu meydana geldiğini iddia ediyorlar.

Evren – kozmos
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YILDIZLAR
Geceleri, gökyüzü temiz ve açık olduğunda çok sayıda parlak nokta, daha doğrusu yıldız olarak bilinen gök cisimleri farkedebilirsin. Yıldızlar etrafına kendi
ışığını ve ısısını yayan, akkor (parlak) ve gazlı cisimlerdir. Modern teleskopla
bakılarak, evrende birkaç yüz milyar yıldızın var olduğu tespit edilmiştir. Ancak,
gökyüzünde çıplak gözle görülebilen yaklaşık 6.000 yıldız vardır. Yıldızların kalıcı
konumları vardır ya da o kadar önemsiz bir ölçüde değişebilir ki bu değişiklikler
ancak uzun süreli gözlemden sonra farkedilebilir. Dünya’ya en yakın yıldız Güneş’tir. Güneşten çok daha büyük yıldızlar vardır, ancak Dünya’da çok uzakta
olduklarından onları oldukça küçük, parlak ve titrek göz cisimleri olarak farkedebilirsiz.

Düşün ve cevap ver. Gerekirse
yardım iste. Neden gün boyunca
yıldızları farkedemezsin?

Güneşin bize en yakın yıldız
olduğunu öğrendin. Güneş‛e doğru
uçakla saatte 1.000 kilometrelik
ortalama hızla yolculuk yapabilsek,
Güneş‛e ancak 17 yıl sonra
varabiliriz.

TAKIMYILDIZLARI
Geçmişte ilk gökbilimciler, yıldızları gözlemleyerek onları gruplaştırmıştır. Daha
çok yıldızdan oluşan bir gruba, takımyıldızı denir. Günümüzde yıldızlar, 88 takımyıldızı halinde belirlenmiş veya gruplara ayrılmıştır. En tanınmış, aslında en
önemli takımyıldızları şunlardır: Kutup yıldızı veya Polaris ile beraber Büyük ve
Küçük Ayı, Avcı (onion), Boğa, İkizler, Tavşan ve Büyük Köpek takımyıldızında yer alan en parlak yıldız Sirius (akyıldız).

GALAKSİ (GÖK ADA)

Galaksi

Teleskop ile görülen tüm
yıldız ve takımyıldızları, büyük bir yıldızlı bulutu oluşturuyor. Bu yıldızlı bulut,
bilimde Galaksi veya Samanyolu olarak biliniyor.
İkiyüz milyar üzerinde yıldızın bulunduğu yıldız bulutu,
halk arasında Samanyolu
(Gök ada) olarak bilinir.
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İÇERİĞE BİR BAKIŞ
Asgari bilgi özeti:
•  Dünya üzerindeki mavimsi
gök kubbeye gökyüzü
denir;

• Görünüşte gökyüzüne
dokunan çizgiye ufuk çizgisi
denir;

• Büyük, sonsuz gökyüzü
alanına evren veya kozmos
 denir;
• Yıldızlar akkor (parlak),
 titrek ve gazlı cisimlerdir;
• Daha çok yıldızdan oluşan
gruba, takımyıldızı denir.

Ne kadar öğrendiğini kontrol et
1. Gökyüzü kavramı senin için
ne ifade ediyor?
2. Yıldızlar ve gezegenler
arasındaki farkı biliyor
musun?
3. Yıldızlar ne tür gök
cisimleridir?
4. Hangi yıldızları çıplak gözle
farkedebilirsin?
5. Yıldıztakımı nedir?
6. Galaksi ne demektir?

ZORUNLU DEĞİL!
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK İSTEYENLERE

Astronomi, evrendeki bütün gök cisimleri, olguları ve
süreçleri inceleyen bilim dalıdır. Fiziki coğrafya ise sadece
Dünya yüzeyine etkisi olanları inceler.

Sirius (akyıldız) Dünya yüzeyinden görünen en parlak yıldızdır.

Her takımyıldızının katı sınırları vardır.

Yıldızların Dünya’dan büyük uzaklıkta bulunması ve bu uzaklığı
ölçecek uygun ölçüm biriminin olmaması yüzünden, gökbilimciler
ışık yılı birimini tanıtmışlar. Bu yol, ışığın bir yılda saniyede 300.000
km hızla geçtiği yoldur.

Güneş’ten sonra Dünya’ya en yakın yıldız, 4,3 ışık yılı uzaklığındadır.

Yıldızlarebedi değildir. Onlar meydana geliyor, gelişiyor ve sönüyor,
yani yok oluyorlar.
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BİZE EN YAKIN YILDIZ OLARAK GÜNEŞ
OKURKEN ŞUNLARI
ÖĞRENECEKSİN:

GÜNEŞİN EVRENDEKİ KONUMU
Güneşin, Galaksi veya Samanyolu olarak
bilinen büyük yıldız bulutunun sadece bir parçası olduğunu öğrendin. Güneş, kendi güneş
sistemi ile beraber Galaksi’nin merkezinden
30.000 ışık yılı uzaklığında, galaktik düzlem
denilen yerin merkezinde bulunuyor.

•  Güneşin bize en yakın
yıldız olduğunu;
•  Güneş konumuna göre
yönlenmeyi;
• Güneşin ﬁziksel
 özelliklerini tanımlamayı;
• Güneş sisteminin
 bileşimini tanımlamayı;
• Dünyadaki yaşam ve
 onun görünümü için,
Güneşin öneminin ne
olduğunu.
AŞAĞIDAKİ YENİ KAVRAMLARI
KULLANACAKSIN:
• Galaktik düzlem
• Afel
• Günberi
• Konsantrik küreler
• Gezegenler

Güneşin ve Dünya’nın
evrendeki konumu

•  Doğal uydular

BİZE EN YAKIN YILDIZ OLARAK GÜNEŞ
Güneşin bize en yakın yıldız olduğunu öğrendin. Dünya gezegeninden ortalama
olarak 150 milyon kilometre uzaklıkta bulunuyor. 22 Haziran’da Güneş Dünya’dan 152 milyon kilometre uzaktır ve bu pozisiyona afel denir. 22 Aralık’ta
ise Güneş Dünya’dan 147 milyon kilometre uzak olur ve bu pozisyona günberi
denir.
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Güneş, Dünya için çok önemlidir. Dünyada yaşamı sağlayan sıcaklığın ve ışığın
kaynağıdır. Bunu insanlar çok eskiden farketmiş, bu yüzden eski halkların çoğu
Güneşi en önemli tanrı olarak kabul etmiştir. Güneş, Dünya’dan 108 kez daha
büyük çapa sahip olmasına rağmen, ‘cüceler’denilen küçük yıldızlar grubuna
aittir. Güneş, yüzey sıcaklığı 60.000 ile 70.000 derece arasında değişen orta
kızgınlığa sahip yıldız grubundandır.

Güneşte daha koyu renge sahip bazı bölümler vardır, buna Güneş lekeleri denir.
Daha aydınlık bölümlere kıyasen bu bölümde sıcaklık daha düşüktür. Onların sayıları
değişiktir, ve bazıları Dünya‛dan daha büyük alana sahiptir!

GÜNEŞİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ
Güneşin, evrende görülen tüm diğer yıldızlar gibi kızgın bir gök cismi olduğunu
öğrendin. Biçimine göre Güneş kütlesi dört bağlı konsantrik küreden oluşan bir
bütündür. Bu küreler birbirinden farklı ﬁziki özelliklere sahiptir. Onlar da şunlardır: Güneş çekirdeği, ışık küre (fotosfer), renk yuvarfı (kromosfer) ve Güneş
koronası. İlk iki iç küre, Güneş yapısının daha yoğun olan kısımlarıdır ve burada
yüksek sıcaklığın ana kaynağı bulunur. Kromosfer ve Güneş koronası ise Güneşin atmosferini oluşturuyor. Güneşin bu yapısı onu çevreleyen ortama sürekli
olarak parlak ışık ve yüksek sıcaklık yaymasını sağlıyor. Güneş geniş alan kapsadığı için etrafındaki tüm diğer
gök cisimlerinden daha büyük
yapısı vardır. Yakınındaki diğer
gök cisimler, Güneşin büyük çekici gücü nedeniyle, onun etrafındaki belirli patikalarda hareket
etmek zorunda kalıyor.

ǹȖȕȞ
ǹȖȕȞȍ
Ȟȍ
Güneş
Güneşin iç yapısı
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Güneş diğer dokuz gezegen ile birlikte: Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter,
Satürn, Uranüs, Neptün, Plüton, gezegenlerin 61 doğal uydusu, 2000’den
çok planetoid veya asteroid ve belirsiz sayıda kuyruklu yıldız ile göktaşı Güneş
sistemini oluşturuyor.

Güneş sistemindeki gezegenler

Güneş sisteminin oluşumu ile ilgili çok sayıda
varsayım veya hipotez vardır. Bunlar arasında
Kant-Laplas hipotezi (teorisi) en geçerlidir.
Bu hipoteze göre Güneş sistemi büyük bir
‘pramaglina‛nın çöküşüyle meydana gelmiştir.

Güneş sistemi etrafında
saymış olduğumuz çok sayıda
gök cisimlerinin yanısıra,
büyük miktarda toz ve
farklı gazlar vardır.

GÜNEŞİN YAŞAMIMIZA VE DÜNYA’YA ETKİSİ
Güneşin yaşamımıza ve gezegenimize olan etkisi hakkında hiç düşündüğün veya
bu konuda bilgi edindiğin oldu mu? Güneşin yüksek sıcaklık ve büyük ışık yaydığını öğrendin. Dünya’nın Güneşten 150 milyon kilometre uzak olması ve kendi
atmosferinden Dünya’ya kadar var olan koruması sayesinde, normal derecede
sıcaklık ve ışık geliyor. Bu sıcaklık ve ışık, bitki dünyası, hayvan dünyası ve insanın daha doğrusu Dünya nüfusunun kalkınmasında en önemli faktörlerden
biridir.
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İÇERİĞE BİR BAKIŞ
Asgari bilgi özeti:
•  Güneş, güneş sistemi ile
beraber galaktik düzlemin
merkezinde yer alıyor;
• Güneşin, bize en yakın yıldız
olduğunu söylüyoruz;
• Güneş kütlesi Dünya
gezegeninden 108 kez daha
büyüktür;
• Güneşe bağlı dört
konsantrik küre mevcuttur.
• Güneş, Dünya gezegeninin
 yaşam kaynağıdır.

Ne kadar öğrendiğini kontrol et
1. Güneş evrenin neresinde
bulunuyor?
2. Güneş nasıl bir yıldızdır?
3. Güneş Dünya’dan her zaman
aynı uzaklıkta mıdır?
4. Güneş Dünya’dan ne kadar
büyüktür?
5. Güneşin konsantrik küreleri
nasıl adlandırılmıştır?
6. Güneşin, yaşamımız ve
gezegenimizin mevcut
görünümü için önemi nedir?

ZORUNLU DEĞİL!
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK İSTEYENLERE

Güneş çekirdeği en yüksek sıcaklık ve basıncın meydana
geldiği güneşin merkezini temsil eder.

Güneş çekirdeğinin yüzeyinde fotosfer (ışıkyuvarı) ya da öyle
denilen Güneşin en parlak alanı bulunuyor.

Modern teleskopla Güneş fotosferi gözlemlendiği zaman daha parlak
bölümler veya daha koyu bölümler ile lekeler açıkça görülenbilir.

Güneş lekeleri her on-on beş yılda bir daha büyük sayıda meydana
gelir ve o zaman Dünyada daha yoğun sıcaklık ve parlaklık oluşur.

Kromosfer veya güneş atmosferin iç kısmı, fotosfer üzerinde 10’dan
- 15.000 km yüksekliğe kadar uzanır.

Güneş koronası, Güneş atmosferinin en uç veya dış kısmıdır ve
Dünya’dan en iyi bir şekilde, Güneş tutulması olduğu zaman
görülür.
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GEZEGENLER VE UYDULAR

GÜNEŞ SİSTEMİ
Gezegenler, Güneş sisteminin yapısında Güneşten sonra en büyük ve en tanınabilir objelerdir. Parlayan yıldızlara kıyasen bu gök cisimleri
karanlıktır ve Dünya yüzeyinden zor farkedilir.
Sadece bulutsuz gecelerde ideal hava şartları
altında, Güneşten gelen haﬁf yansımayla aydınlanmış ve sakince ışıldayan cisimler olarak
görülebilir. Güneş sisteminde dokuz gezegenin
olduğunu öğrendin: Merkür, Venüs, Dünya,
Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve
Plüton. Dokuz gezegenin tamamı Güneş etrafında düzensiz dairesel veya eliptik patikalarda
dönerler.

OKURKEN ŞUNLARI
ÖĞRENECEKSİN:
• Güneşin bize en yakın
yıldız olduğunu;
• Güneşin konumuna göre
yön bulmayı;
• Güneşin ﬁziki özelliklerini
 açıklamayı;
• Güneş sisteminin
bileşimini tanımlamayı;
• Dünya yaşamına ve
görünümüne

• Güneşin etkisi nasıl
olduğunu;

AŞAĞIDAKİ YENİ KAVRAMLARI
KULLANACAKSIN:
• Galaktik düzlem
• Afel
• Günberi
• Konsantrik küreler
• Gezegenler
• Doğal uydular
Güneş sisteminde gezegenler

GEZEGENLERDE BENZERLİK VE FARKLILIKLAR
Fiziki özelliklerine göre gezegenler ikiye ayrılır. Dünyaya benzer ﬁziki özelliklere
sahip Dünya tipi gezegenler ve Jüpitere benzer ﬁziki özelliklere sahip Jüpiter tipi
gezegenler. İlk gruba ait gezegenler küçük ve sert yüzeylidir. Hava kabukları
seyreltilmiştir, az sayıda veya hiç doğal uydusu yoktur ve kendi ekseni etrafında
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yavaş hareket eder. Bu gruba: Merkür, Venüz, Dünya ve Mars aittir. Jüpiter tipi
gezegenler olarak bilinen ikinci grup gezegenler daha büyük, yumuşak ve daha
seyrek yüzeylere sahip, yoğun hava kabukları, çok sayıda doğal uyduları olan
ve ekseni etrafında hızlı hareket edenlerdir. Bu tip gezegenler: Jüpiter, Satürn,
Uranüs ve Neptündür. En son keşfedilen Plüton gezegeni, Güneş sisteminin dış
sınırında yer almaktadır. Bazı bilim adamları – astroﬁzikçiler, Plüton gezegeninin bu sisteme ait olmadığını iddia ediyorlar. Ancak bu, bilimsel olarak hala
kanıtlanmış değildir.

Gezegenler iki gruba ayrılmıştır:
taşlı ve yoğun olan iç gezegenler
ile gazlı ve buzlu olan dış
gezegenler.

Satürn, gezegenler arasında en az
yoğunluğa sahiptir ve büyük gaz
halkasının oluşmasına sebeptir.

Güneşe en yakın olan Merkür gezegeni en küçük gezegendir, Venüs ise en parlak ve Dünya’ya en yakın gezegendir. Venüs halk arasında ‘ Çolpan veya Çoban yıldızı’ olarak bilinir. Dünya, Güneş sisteminde Güneş’e en yakın üçüncü
ve yaşam için şartların olduğu tek gezegendir. Bir sonraki gezegen olan Mars,
Dünyaya oranla dört kat daha küçüktür. Jüpiter en büyük ve kolay tanınır gezegendir. Satürn, Jüpiterden sonra en büyük ikinci gezegendir. Satürn büyük
gaz halkasıyla tanınır. Dünya’ya uzak mesafede bulunmaları nedeniyle Uranüs,
Naptün ve Plüton en son keşfedilmişlerdir.

Plüton gezegeni‛nin Güneş‛ten olan
uzaklığı, Merkür‛ün Güneş‛ten olan
uzaklığından yüz kat daha büyüktür.

Venüs

GEZEGENLERİN DOĞAL
UYDULARI
Güneş sistemindeki gezegenlerin
büyük bir kısmında doğal uydular veya aylar vardır. En çok doğal
uyduya sahip gezegen Satürn’dür.
Satürn gezegeninde 23 doğal uydu
vardır. Bunların arasında en büyüğü Titan’dır. Jüpiterin 16 doğal
uydusu vardır. Aralarında en büyükleri Ganymede ve Calypso
uydularıdır. Uranüs’ün 15 uydusu,
Neptün’ün 8, Mars’ın Phobos ve
Demios adında iki doğal uydusu,
Plüton’un bir ve Dünya’nın Ay olarak bilinen bir doğal uydusu var.
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İÇERİĞE BİR BAKIŞ
Asgari bilgi özeti:
• Güneş sisteminde dokuz
gezegen var: Merkür,
Venüs, Dünya, Mars,
Jüpiter, Satürn, Uranüs,
Neptün ve Plüton;
• Gezegenler iki grupa
ayrılır: Dünya ve Jüpiter
tipi;
• Doğal uydular veya aylar;
• Satürn gezegeninde 23,
Jüpiter’de 16 uydu var.

Ne kadar öğrendiğini kontrol et
1. Güneş sisteminde kaç
gezegen vardır?
2. Gezegenlere neye göre
ayrılır?
3. Güneş sistemindeki en
büyük gezegen hangisidir?
4. Hangi gezegenin gaz halkası
vardır?
5. Doğal uyduların bir diğer adı
nedir?
6. Doğal uydu sayısı hangi
gezegende en çoktur?

ZORUNLU DEĞİL!
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK İSTEYENLERE

Jüpiter gezegenine 100 Dünya sığabilir.

Mars gezegeninde en yüksek dağın yüksekliği 26.000
metredir.

Jüpiterin daha büyük uydularında 100 kilometre kalınlığında
buzlar vardır.

Jüpiter, tüm gezegenlerin toplamından daha büyüktür.

Neptün gezegeninde saatte 2000 metre hızla, Güneş
sisteminin en güçlü rüzgarları meydana gelmektedir.

Dış gezegenlerden sadece Plüton’da sert ve buzlu kayalar
vardır.

Plüton gezegeni 248 yılda bir kez Güneşi çevreliyor, oysa Mars
bunu her 88 günde yapıyor.
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AY VE AY’IN EVRELERİ
OKURKEN ŞUNLARI
ÖĞRENECEKSİN:
• Dünya’ya eşlik eden bir
doğal uydu olarak Ay’ı
tanıyacaksın;
• Ayın konumunu tarif
 edebileceksin;
• Ayın ﬁziki özelliklerini

açıklayabileceksin;
• Ay’ın evrelerini veya
Ay’ın aşamalarını
açıklayabileceksin;
• Ay tutulmasını öğreneceksin.

AŞAĞIDAKİ YENİ KAVRAMLARI
KULLANACAKSIN:

AY DÜNYA’YA EŞLİK EDEN DOĞAL
UYDUDUR
Ay, Dünya’ya en yakın gök cismidir ve ona daima eşlik edendir. Dünya’dan ortalama uzaklığı 384.000 kilometredir. Ay’a baktığında Güneş kadar büyük görünür. Gerçekte Ay’ın çapı,
Dünya çapından dört kez, Güneş çapından ise
400 kez daha küçüktür. 38.000 km2’lik yüzeyiyle, Dünya yüzeyinden 13,5 kat daha küçüktür. Bu durum, Dünya’nın Güneş’ten uzaklık
mesafesinin, Ay’ın Dünya’ya olan yakınlık mesafesinden çok daha az olmasından kaynaklanıyor.

 Ay
 Doğal uydu
 Ay’ın evreleri
 Volkanik kayaçlar
 Varsayılan eksen
 Yeni Ay
 İlk dördün
 Dolunay
 Son dördün

Ay
ǴȍșȍȟȐȕȈ
Ǵȍșȍȟ
ȟȐȕȈ
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Ay, Dünya‛ya sürekli eşlik edendir ve
Dünya‛nın yerçekimi gücü ile ‘bağlıdır‛.
Ay‛ın yaşı, Dünya‛nın yaşıyla aynıdır.

Dünya ile daha büyük bir asteroidin
aralarında çarpışması sonucu meydana gelmiş
olduğu, çarpışmanın ardından Dünya‛dan bir
parçanın koptuğu, daha sonra bu parçadan
Ay‛ın meydana geldiği tahmin ediliyo

AY’IN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ
Ay, küçük, soğuk ve karanlık bir gök cismidir. Ay’da, su ve hava yoktur. Buna
göre yaşam da yoktur. Ay’ın yüzeyi pürüzlü, genelde volkanik kayalarla ve
tozla kaplıdır. Ay’a teleskopla bakacak olursan Ay yüzeyinde, daha aydınlık kayalık kısımlara yayılan karanlık düzlükler göreceksin. Bu karanlık düzlüklere ‘Ay
denizi’ denir. Bunlar sadece kuru sığ girintilerdir, çünkü Ay’da su yoktur. Ay’da,
Ay dağları görülür. Bunlar sığ ve derin boşluklarla kesişmektedir. Ay’daki bazı sığ
ve küçük boşluklar evrendeki daha büyük cisimlerden koparak Ay’a düşen bazı
daha büyük kayalar ve taşlardan oluşmuştur.

Neil Armstrong – Ay’a ayak basan ilk insan
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AY HİÇ DURMUYOR, SÜREKLİ HAREKET EDİYOR
Dünya’nın bu doğal uydusu kendi ekseni etrafında dönüyor, buna eş zamanlı
olarak Ay Dünya’nın etrafında dönüyor. Ay ve Dünya ise aynı anda beraber,
Güneş’in etrafında dönüyorlar. Ay, kendi ekseni etrafında yaptığı bir dönüşü 28
gün içinde gerçekleştiriyor. O kadar zaman içinde Dünya’nın etrafında da dönüyor. Her iki hareket eş zamanlı olduğu için biz her zaman Ay’ın sadece bir
yüzünü, daha doğrusu Dünya’ya dönük olan yüzünü görüyoruz. Ay’ın, Güneş’e
ve Dünya’ya karşı değişik pozisyonlarda olduğunu öğrendin. Bu yüzden bizler
Dünya’dan Ay’ı farklı şekillerde görüyoruz.
Ay‛ın bir yüzü her zaman
Dünya‛ya dönüktür.
Böylece, geceleri
gökyüzünde, Yeni Ay
haricinde, hemen hemen
her zaman görünür.

Dünya ve Ay
Ay’ın evreleri

AY’IN EVRELERİ
Ay’ın değişik şekillerdeki görünümü bilimde Ay’ın evreleri veya safhaları olarak bilinir. Ay’ın dört ana evresi vardır: Yeni Ay, İlk dördün, Dolunay ve Son
dördün. Ay, Dünya ile Güneş arasında bulunduğunda Yeni Ay meydana gelir ve
o zaman Ay’ın aydınlık olmayan tarafı Dünya’ya görünür. 7 gün, 9 saat sonra
Ay pozisiyonunu değiştirerek, Ay’ın aydınlanmış ilk sağ dördünü görünür. Aynı
süre sonra Dolunay meydana gelir. Ay, Güneş ile Dünya arasında bulunur ve
Dünya’ya Ay’ın aydınlık yanı dönüktür. Dolunaydan 7 gün 9 saat sonra ise Ay’ın
aydınlanmış son sol yüzü görünür. Bu, son dördün olarak bilinir. Yaklaşık bir hafta sonra Ay yine Yeni Ay konumunda olacaktır.
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İÇERİĞE BİR BAKIŞ
Asgari bilgi özeti:

Ne kadar öğrendiğini kontrol et

• Ay, Dünya’ya en yakın
gök cismidir;

1. Ay, Dünya’dan ne kadar
uzaktır?

• Ay, soğuk ve karanlık gök
cismidir;

2. Ay yüzeyinin görüntüsü
nasıldır?

• Ay’ın yüzeyi volkanik
kayalarla kaplıdır;

3. Ay, Dünya’dan kaç kez daha
küçüktür?

• Ay 28 gün içinde
kendisinin ve Dünya’nın
ekseni etrafında dönüyor;

4. Ay’da, Dünya’da olduğu gibi
atmosfer yoktur.

• Ay’ın farklı şekillerine Ay
evreleri deniliyor.

5. Ay’ın ne tür hareketleri
vardır?
6. Ay evreleri neden oluşuyor?

ZORUNLU DEĞİL!
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK İSTEYENLERE

Amerikalı astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, 1969
yılında Apollo 11 uzay gemisiyle Ay’a ilk olarak indiler.

1970 yılında Ruz uzay gemisi Luna 16, insansız Ay’a
gönderilerek Ay’dan örnekler getirmişir.

Ay’daki kayaçların farklı özelliği yüzünden ‘Ay denizleri’ dağlık
bölgelerine kıyasen çok daha karanlıktır.

Geçmişte Ay’a düşmüş olan meteorlar yüzünden, ay yüzeyi
pürüzlüdür.

Ay’ın Dünya’ya olan yakınlığı yüzünden, deniz seviyesinin
yükselişi ve geri çekilişinde etkisi vardır.
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PLANETOİDLER, KUYRUKLU
YILDILDIZLAR VE GÖK TAŞLARI
OKURKEN ŞUNLARI
ÖĞRENECEKSİN:
• Evrendeki daha küçük gök
cisimlerini;
• Onların ﬁziki özelliklerini
tanımlamayı ve
açıklamayı;
• İnsanların, kendileri için
bilinmeyen evrendeki
bu nesneleri nasıl
 adlandırdıklarını;
• Dünya’dan görünen en
ünlü kuyruklu yıldızı.

PLANETOİDLER
Sonsuz evrende ve Güneş sistemi alanında
mevcut gezegenler ve onların doğal uydularının yanısıra daha küçük gök cisimleri veya
objeler farkedebilirsin. Onlar ortaya çıkarak
hızla kaybolurlar. Bu tür gök cisimleri şunlardır: Planetoidler veya asteroitler, kuy-
ruklu yıldızlar ve gök taşları (meteorlar).
Planetoidler, koyu renkli gök cisimleridir. Güneş etrafında dönen gezegenlerden çok daha
küçüktürler. Bazen, bazı gezegenlere yanaşabilirler. Günümüzde en çok Mars ile Jüpiter
gezegenleri arasındaki boşlukta bulunuyorlar.

AŞAĞIDAKİ YENİ KAVRAMLARI
KULLANACAKSIN:
• doğal uydular
• planetoidler
(asteroidler)
• kuyruklu yıldızlar
• Halley kuyruklu
yıldızı
• Gök taşları
(meteorit)
• Meteorlar

asteroitler – planetoidler
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Evrende daha büyük gök
cisimlerinin yanısıra daha küçük
ve daha büyük kayalar, donmuş
parçalar ve toz bulutları da vardır.

Günümüzde Evrende yaklaşık
4.000 planetoid keşfedilmiştir.
Bunlardan bazıları küçüktür
ancak birkaç yüz kilometrelik
boyutta olanları da vardır.

KUYRUKLU YILDIZLAR (KOMETLER)
Halk arasında ‘kuyruklu yıldızlar’ olarak bilinen kometler diğer gök cisimlerinden çok farklıdır. Onlarda küre şeklinde baş ve uzun kuyruk farkedilir. Kuyruklu
yıldızların başları, farklı gazların ufak bölünmüş parçacıklarından oluşur. Kuyrukları ise genelde gökyüzünde iz bırakan seyreltilmiş gazlardan oluşur. Kuyruklu yıldızların bazıları Güneş’ten daha büyüktür. Bu gök cismi genelde gazlardan
oluştuğu için onunla herhangi bir çarpışma ciddi zararlara yol açmaz. Yetmiş
beş yılda bir meydana gelen ve Dünya’dan görünen en ünlü kuyruklu yıldız Halley’dir. En son 1986 yılında Dünya’nın yakınında ortaya çıkmıştır.

komet – kuyruklu yıldız
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ǽȈȓȍȍȊȈȒȖȔȍȚȈ

Güneş sisteminde Halley
kuyruklu yıldızın yolu
Halley kuyruklu yıldızı

Her kuyruklu yıldızın kozmik tozdan
ve buzdan oluşan kuyruğu vardır ve
bu, her zaman Güneş ışığının büyük
bir bölümünü ve rüzgarı etrafına
saçıyor veya yok ediyor.

Kuyruklu yıldızlar Güneş
sisteminin dışından gelen
gök cisimleridir. Gezegen ve
uydulara kıyasen çok daha uzun
yollardan geçerler.

GÖK TAŞI (METEORİT)
Halk arasında ‘düşen yıldızlar’ olarak bilinen gök taşları, taşlı veya demirli, karanlık ve genelde küçük gök cisimleridir. Genelde daha büyük gök cisimlerinin
parçalanmasıyla veya onlardan daha küçük parçacıkların kopmasıyla meydana
gelirler. Çoğunlukla planetoidlerin veya asteroitlerin dağılmasıyla oluşurlar. Evrende hareket ederken sıkça Dünya atmosferine girerler. Dünya atmosferinde
büyük hızla hareket ederler, havayla olan sürtünmeden dolayı ışık saçıyor, iz
bırakıyor ve yok oluyorlar. Kuyruklu yıldızların büyük bir kısmı eriyerek toz parçacıkları halinde yeryüzüne inebilir. Dünya’ya bütün bir kuyruklu yıldızın da düştüğü oluyor. Bunlar genelde bir kaya büyüklüğündedir ve buna meteroit denir.
Düşen meteroitler yeryüzünde genelde tabak şeklinde çukur oluşturuyorlar.

Kuyruklu yıldızlar
(meteorlar)
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İÇERİĞE BİR BAKIŞ
Asgari bilgi özeti:
• planetoidler evrendeki
daha küçük gök
cisimleridir;
• planetoid en çok Mars
ile Jüpiter gezegenleri
arasında bulunur;
• Halley kuyruklu yıldızı
her yetmişbeş yılda bir
görünür;
• gök taşları daha büyük bir
gök cisminden kopmuş
kayalar veya taşlardır.

Ne kadar öğrendiğini kontrol et
1. Planetoidler nasıl gök
cisimleridir?
2. Evren’in hangi alanında en çok
planetoid vardır?
3. Kuyruklu yıldızların
görüntüsünü açıkla.
4. En ünlü kuyruklu yıldız
hangisidir ve Dünya’dan ne
zaman görülebilir?
5. İnsanlar gök taşlarını nasıl tarif
ediyorlar?
6. Dünya’ya düşmüş gök taşına
ne denir?

ZORUNLU DEĞİL!
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK İSTEYENLERE

Orta büyüklükte bir planetoid Dünya’ya vuracak olursa
bütün bir ülkeyi yok edebilir.

1991 yılında, 20 metre çaplı bir planetoid Ay ile Dünya arasından
geçmiştir.

Kuyruklu yıldızlar (meteroidler) evren kayalarından hiç dağılmadan,
Dünya’nın atmosferine girmeyi başarmışlardır.

Kutsal Kabe’nin merkezi Mekke’de bulunan kırmızı taş, düşmüş bir
kuyruklu yıldızdır.

Dünya yüzeyine her yıl 10.000 ton toz düşüyor.

1908 yılında Sibirya’ya düşen en büyük planetoid 4.000 kilometrelik
alanı tahrip etmiştir.
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BİRİNCİ KONUDAKİ BİLGİMİZİN
SİSTEMATİZASYONU
TANIMLAMA ÖDEVLERİ ( BİRİNCİ AĞIRLIKLI SEVİYE)
Dünya üzerindeki
sonsuz hava sahasına
ne denir?
A.
B.
C.
D.

Galaktik
Güneş Sistemi
Evren
Astoria

Güneş sisteminde kaç
gezegen var?





Dünya gezegeninde kaç
doğal uydu var?

A.
B.
C.
D.

A.
B.
C.
D.

ANLAMA ÖDEVLERİ (İKİNCİ AĞIRLIKLI SEVİYE)
Bize en yakın yıldız
hangisidir?
A.
B.
C.
D.

Kutup yıldızı
Güneş
Kuzey yıldızı
Kastor

Hangi gök cisimleri küçük
bölünmüş parçacıklardan
yapılmıştır?
A.
B.
C.
D.

Gezegenler
Uydular
Kuyruklu yıldızlar

Gök taşları

Hangi gezegenin gaz
halkası var?
A.
B.
C.
D.

Jüpiter
Venüs
Satürn
Neptün

UYGULAMALI ÖDEVLER (ÜÇÜNCÜ AĞIRLIKLI SEVİYE)
Yeni Ay’dan kaç gün sonra
son dördün meydana
geliyor?





A. 
B. 
C. 
D.

Halley kuyruklu yıldızın son kez
1986 yılında Dünya’da göründüğünü
düşünürsek, bir daha hangi yıl
yeniden görünmesi gerekiyor?

A. y.
B. y.
C. y.
D. y.

Güneş sisteminde kaç tane
Dünya benzeri gezegen
var?
A.
B. 
C.
D.
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DÜNYA GEZEGENİ

KONUYA GİRİŞ
Dünya’nın ve tüm diğer gezegenlerin, Güneş’ten kopmuş
kısımlar oldukları düşünülüyor. Dünya başta kızgın bir cisimmiş. Litosfer denilen ince taş kabuğu oluşuncaya dek
yavaş yavaş soğumuş. Etrafındaki hava katmanı, ılımlı
sıcakllığın ve suyun var olması nedeniyle Dünya, Güneş
sistemi içinde nüfusun, değişik türden bitkilerin ve hayvanların yaşadığı tek gezegendir.

İKİNCİ KONU’NUN İÇERİĞİ:

 

İçerik 1: DÜNYA’NIN ŞEKLİ VE BÜYÜKLÜĞÜ
İçerik 2: DÜNYA’NIN DÖNÜŞÜ (ROTASYONU) VE DÜNYA’NIN
DÖNÜŞ SONUÇLARI
İçerik 3: PARALELLER VE MERİDİYENLER
İçerik 4: COĞRAFİ ENLEM VE BOYLAM
 
İçerik 5: DÜNYA’NIN HAREKETLERİ VE DÜNYA
HAREKETLERİNDEN DOĞAN SONUÇLAR
İçerik 6: İKLİM KUŞAKLARI
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DÜNYA’NIN ŞEKLİ VE BÜYÜKLÜĞÜ
OKURKEN ŞUNLARI
ÖĞRENECEKSİN:
• Dünya’nın, Evrende
serbesçe yüzen karanlık
bir gök cismi olduğunu;
• O’nun pürüzlü küresel
 şeklini tanımayı;
• Dünya’nın şekli
 hakkındaki kanıtları
açıklamayı;
• Dünya yüzeyinin
büyüklüğünü.

DÜNYA’NIN KONUMU VE ŞEKLİ
Dünya’nın, Güneş Sistemindeki gezegenler dizisinde üçüncü gezegen olduğunu öğrendin.
Dünya, Güneş’ten ılımlı derecede sıcaklık ve
ışık alarak, Evren’de serbestçe yüzen karanlık
bir gök cisimdir. 21.ci yüzyılda Güneşin şekli
ve büyüklüğü hakkında hiç kimsenin bir şüphesi yoktur. Dünya’nın çekilmiş birçok fotoğrafında, O’nun top şekline benzediği görünüyor.
Güneş ve Dünya

AŞAĞIDAKİ YENİ KAVRAMLARI
KULLANACAKSIN:

 Işık
 Isı
 Küresel şekil
 Eliptik şekil
 Kozmonot

Güneş Sisteminde Dünya’nın konumu
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Günümüzde Dünya‛nın ne şekilde olduğunu kanıtlamaya ihtiyaç
yoktur. Dünya‛nın şekli kozmonotların görüntülerinden açıkça
görülüyor. Ancak eskiden, insanlar, Dünya yüzeyinden ayrılmadıkları
dönemde, Dünya‛nın şeklini nasıl belirliyormuş?

DÜNYA’NIN ŞEKLİ İLE İLGİLİ KANITLAR
Portekizli denizci ve kaşif Ferdinand Magellan 1519 yılında beş gemisi ile İspanya’nın Sanlucar limanında yelken açmış. Atlantik Okyanusu sularında batıya
doğru yol alırken, Amerikan topraklarının en güneyinde, iki büyük su alanını
birleştiren boğazı keşfetmiştir. Aynı yönde sadece batıya doğru yelken sürerken,
onun gemilerinden biri 1521 yılında aynı İspanyol limanına, bu kez doğudan
yetişmiştir. O dönemdeki bu deniz seyahati, Dünya’nın yuvarlak olduğunu göstermiştir.

AVRUPA

ASYA

İSPANYA

AFRIKA

Ferdinand
Magellan

FILIPINLER

GÜNEY
AMERIKA
AVUSTRALYA

Ferdinand Magellan’ın gemi mürettebatı

Rus kozmonot Yuri Gagarin 1961 yılında
uzay gemisi Vostok ile 108 dakikada Dünya’yı
çevreledi.

Yuri Gagarin
(1961)
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Dünya‛nın yuvarlak şekle sahip olduğunu
ilk iddia eden, M.Ö. IV yüzyılda eski
Yunan düşünürü Aristo olmuştur.

M.Ö.‛ki dönemde eski
medeniyetler Dünya‛nın
şeklinin nasıl olduğunu
düşünüyormuş?

Yuvarlak deniz yüzeyi, insanların geçmişte düşündüğü gibi Dünya’nın düz bir
yüzey olmadığını kanıtlıyormuş. Açık denizde karşıdan gelen bir gemi farkederseniz, onun önce ön kısmındaki pruva direğini, sonra geminin ön kısmını, sonra
güvertesini ve en nihayet arka kısmını görürsün.
Çok sayıda modern bilimsel kanıtlar ve ölçümlerin ardından Dünya’nın eliptik
şekli olduğu belirlenmiştir, çünkü Dünya yüzeyinin tüm noktaları, merkezinden
aynı uzaklıkta değildir. Kuzey ve Güney kısımların uç noktaları düz, orta kısmı
ise haﬁfçe uzatılmışır.

Yuvarlak deniz yüzeyi

Dünya’nın
eliptik şekli

DÜNYA’NIN BÜYÜKLÜĞÜ
Dünya’nın tam yuvarlak olmadığı, daha doğrusu eliptik şekile sahip olduğu belirlendikten sonra daha eski çağlarda büyüklüğünün de belirlenmesi için çabalar harcanmıştır. Başlangıçta Dünya hacminin belirlenmesine önem vermişler,
ardından Dünya’nın diğer boyutlarını belirlemenin daha kolay olacağını düşünmüşler. Üçyüz yıldan daha uzun bir süre insanlar Dünya’nın gerçek boyutlarını
belirleyememiş. Ancak 20.yüzyılın başlarında daha modern ölçme aletleri yapılmış ve çok sayıda ölçümler gerçekleşmiş. 1924 yılında bütün ülkelerde kullanılmak üzere uluslararası bir anlaşmayla Dünya’nın büyüklüğü belirlenir.
Ekvator çevresindeki çemberin uzunluğu 40.077 km’dir, Griniç meridiyeni ile
onun karşısındaki meridiyenden oluşan meridiyen çemberinin uzunluğu ise
40.009 km’dir. Dünya’ya gök yüzünden çıplak gözle bakıldığında, 68 km’lik uzaklıktan doğanın eliptik şekle sahip olduğu farkedilmez. Dünya, 2/3’ü su, 1/3’ü
topraktan oluşan, 510 km2’lik alana sahiptir.
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İÇERİĞE BİR BAKIŞ
Asgari bilgi özeti:
• Dünya, Güneş Sisteminde
üçüncü gezegendir;
• Dünya tam yuvarlak olmayan
küre şekline sahiptir;
• Ferdinand Magellan’ın deniz
yolculuğu yeryüzündeki
küresel şeklin ilk bilimsel
kanıtı olmuştur;
• Rus kozmonot Yuri Gagarin
1961 yılında Dünya’yı 108
dakikada çevreledi;
• Dünya 510 km2’lik alana
sahiptir.

Ne kadar öğrendiğini kontrol et
1. Ne kadar öğrendiğini kontrol
et1.Dünya, Evren’in ve
Güneş Sisteminin neresinde
bulunuyor?
2. Eskiden insanlar Dünya’yı
nasıl hayal ediyormuş?
3. Gezegenimizin şekli nasıldır?
4. Dünya’da düzensiz şeklin
olmadığı yer neresidir?
5. Dünya’nın düzensiz şekil ve
görünümünün kanıtı nedir?
6. Dünya gezegeninin toplam
alanı ne kadardır?

ZORUNLU DEĞİL!
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK İSTEYENLERE

Ay tutulması olduğunda, Dünya’nın Ay’da oluşturduğu
gölgenin belirgin yuvarlak şekli vardır.

Kendi ekseni etrafında dönmesi nedeniyle Dünya’nın, kuzey ve güney
kısımları ezik, merkezi ise uzanmış şekildedir.

Günümüzde Dünya’yı, yolcu uçağıyla 42 saat içinde çevreleyebiliriz.

Dünya düz olsaydı, Güneş ışınları Dünya’nın tüm noktalarını aynı anda
aydınlatırdı.

Dünya’nın yuvarlak şekli nedeniyle, açık güneşli bir günün sabahında
Güneş ışınlarının ilk önce dağların zirvelerini, daha sonra alçak düz
alanları aydınlattığını görürüz.

Geoid şekil, Dünya’nın gerçek şeklidir. Çünkü Dünya’da yüksek dağlar
ve derin okyanus ile denizler vardır. Bu şekil, düzensiz bir eliptik
şekildir.

33

DÜNYA’NIN DÖNÜŞÜ (ROTASYONU) VE
DÜNYA’NIN DÖNÜŞ SONUÇLARI
OKURKEN ŞUNLARI
ÖĞRENECEKSİN:
• İnsanların Dünya’nın
hareketini neden tespit
edemediğini;
• Dünya’nın kendi ekseni
 etrafındaki hareketini
tanımayı;
• Dünya dönüşünün ne kadar
 sürdüğünü açıklamayı;
• Dünya’nın günlük
hareketinden elde edilen
sonuçları anlatmayı.

GÖK CİSİMLERİNİN GÖRÜNÜR
GÜNLÜK HAREKETİ
Sabahları Güneşin doğudan doğduğunu, öğlen
güneyde olduğunu ve akşamları batıdan battığını görüyoruz. Bütün gök kubbenin etrafımızda döndüğünü sanırız. Gerçek başkadır. Güneş Dünya’nın etrafında dönmez, Dünya kendi
ekseni etrafında, ters yönde batıdan doğuya
doğru dönüyor, böylece bir gün ve gece boyunca Güneş’i gözlediğimiz konum değişiyor.

AŞAĞIDAKİ YENİ KAVRAMLARI
KULLANACAKSIN:

kuzey

• Dönüş (rotasyon)
• Günlük hareket
• Eksen

batı

• Galaksi’nin merkezi
• Ekvator
• Zenit (zirve)

güney

Açık gecelerde evinin
terasından birkaç
saat gökyüzünü izle.
Yıldızların konumunda
değişiklikler farkedecek
misin?
doğu

Dünya’nın batıdan doğuya
doğru hareketi

34

DÜNYA’NIN HAREKET ETTİĞİNİ
NEDEN FARK EDEMİYORSUN?
Dünya’nın hareket ettiğini fark edemiyoruz çünkü biz ve bizim çevremizdeki nesneler de konumlarını koruyarak aynı hızla hareket ediyor. Tren,
araba veya uçakla yolculuk yaptığımız
zaman da aynı şey oluyor.

Dünya‛nın döndüğünü fark
edemiyoruz çünkü onunla biz de
sürekli dönüyoruz.

Trenle seyahat ettiğimiz zaman statik
yapıların, ağaçların, telefon direklerinin,
demiryolunun yanında ters yöne hareket
ettiği izlenimine kapılıyoruz.

DÜNYA SÜREKLİ HAREKET EDİYOR
Dünya sürekli hareket halindedir. Kendi ekseni etrafında, Güneş’in etrafında ve
aynı zamanda Güneş ve diğer gezegenlerle beraber Galaksi merkezinin etrafında dönüyor. Dünya’nın kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru hareketine
günlük hareket ya da rotasyon denir. Bu 24 saat veya bir gün ve bir gece sürer.

DÜNYA HAREKETİNİN SONUÇLARI

Dünya’nın bazı
kısımlarının
gölgelenmesi

Dünya’nın kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönmesine, Dünya rotasyonu veya
günlük hareket denir. Dünya ekseni, Dünya’nın merkezinden geçen düşünülmüş yoldur
ve onun en kuzeyinde ve en güneyindeki noktalar bilimde kutuplar olarak bilinir. Kutuplar
Dünya ekseninin bitiş noktalarıdır. İki kutup
vardır: kuzey ve güney. Bunlar Dünya yüzeyinin hareket etmeyen tek noktalarıdır. Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönüşü sırasında
Dünya’nın kutuplara daha yakın olan noktaları
daha yavaş dönerek, daha küçük daireler yapıyor. Buna karşın Dünya’nın merkezinde, ekvatorun çevresinde bulunan noktalar daha hızlı
dönerek daha büyük daireler yapıyor. Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki hareketine ve
O’nun hangi tarafının Güneşe dönük olmasına
bağlı olarak, gündüz ile gece ve bununla beraber zaman farkı belirleniyor. Dünya yüzeyinin
her noktası 24 saatte sadece bir kez, Güneş’in
karşısı pozisyonunda bulunuyor. O zaman Güneş’in en yüksekte, daha doğrusu Dünya’nın
zirvesinde bulunduğunu söylüyoruz.
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İÇERİĞE BİR BAKIŞ
Asgari bilgi özeti:

Ne kadar öğrendiğini kontrol et

• Güneş’in görünüşte veya
yanlış hareketi;

1. Dünya’nın hareket ettiğini
neden göremiyoruz?

• Dünya gezegeni kendi ekseni
etrafında batıdan doğuya
doğru hareket eder;

2. Dünya dönerek, hangi yönde
hareket eder?

• İnsanlar Dünya’nın hareket
ettiğini farketmezler;
• Dünya durmaz, tüm diğer
gök cisimleri gibi daima
hareket halindedir;
• Günlük hareket veya
Dünya’nın rotasyonu 24 saat
ya da bir gün ve bir gece
sürer;
• Dünya’nın rotasyonu sonucu,
gün ve gece değişir;

3. Dünya’nın rotasyonu ne kadar
sürüyor?
4. Dünya rotasyonunun sonuçları
nelerdir?
5. Dünya’nın hangi noktaları
daha hızlı döner?
6. Dünya’nın hangi yarısında gün,
hangi yarısında gece vardır?
7. Neden Dünya’nın sürekli
hareket halinde olduğunu
söylüyoruz?

ZORUNLU DEĞİL!
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK İSTEYENLERE

Daha büyük bir yükseklikten serbestçe düşmesi için
atılan her cisim, Dünya’nın rotasyonu yüzünden planlanan
yere değil, daha doğuya doğru düşecektir.

Kalıcı rüzgarlar Kuzey yarımkürede sağa ve Güney yarımkürede
sola yönlenirler.

Ekvatora doğru kuzeyden veya güneyden akan nehir yataklarının
sağ kıyıları, her zaman daha derindir.

Gece ve gündüz değişimi aniden meydana gelmiyor, önce akşam
üstü ve şafak vakti gelir.

Dünya’nın rotasyonu yüzünden ülkemizdeki yerler saniyede 332 km
hızla ilerliyor. Tabii ki biz de aynı anda hareket ettiğimiz için bunu
farkedemiyoruz.
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PARALELLER VE MERİDİYENLER
OKURKEN ŞUNLARI
ÖĞRENECEKSİN:
• Dünya uçlarının
konumunu;
• Dünya yüzeyinde hayali
 çizgi olan paralelleri ve
meridiyenleri tanımayı;
• Haritada ve doğada
yönlendirilmen
 için paralellerin ve
meridiyenlerin önemini;

DÜNYA’NIN EKSENİ VE KUTUPLAR
Etrafında dönme olayının meydana geldiği
Dünya’nın, bir ekseni yoktur. Bu sadece insanların hayal ürünüdür. Yüzeye çıkan noktalara kutup denildiğini öğrendin. Bunlardan
birine Kuzey kutbu deniliyor. Kuzeyin en uç
bölümünde bulunuyor ve Kutup yıldızı veya
Kuzey yıldızına doğru dönüktür. Diğerine ise
Güney kutbu deniliyor ve eksenin güney kısmında, en uç noktada bulunuyor.

• Dünya’nın, ekvator ve
griniç meridiyeni ile
nasıl bölündüğünü.


AŞAĞIDAKİ YENİ KAVRAMLARI
KULLANACAKSIN:
• Kuzey Kutbu
• Güney Kutbu
• Paraleller
• Meridyenler
• Ekvator
• Griniç


Kartografya
ağı

Paraleller ve meridiyenler en düzgün
şekilde Kürede gösterilir.
Ekvator‛a neden polar denir?
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PARALELLER
Dünya kendi ekseni etrafında 24 saatte bir döndüğü için, Dünya yüzeyindeki her
noktanın bu zaman diliminde bir daire çizeceği bellidir. Sadece kutuplar yerinde kalır. Dünya’nın kutuplara daha yakın olan noktalarının daha küçük daireler,
Dünya merkezinde olan noktaların da daha büyük daireler yaptığını öğrendin.
Tüm bu hayali daireler paraleldir ve onlara paraleller denir. Dünya’nın küre olduğunu biliyoruz ve bu yüzden Dünya’nın ortasından geçen paralel en büyüktür
ve ona Ekvator denir. Ekvator Dünya’yı ikiye bölüyor: kuzey ve güney. Ekvator’dan kuzey ve güney kutup noktalarına ilerlerken paraleller giderek küçülür.
Daire olan her Paralel 360°dir. Dünya’da sonsuz sayıda nokta bulunduğu için,
sonsuz sayıda paralel de vardır. Böylece, Dünya’nın dönüşü sırasında çok sayıda daireler oluşur. Bu yüzden birbirinden birer derece uzak olanların alınması
kararlaştırılmıştır. Bu şekilde, Dünya’da 180 paralel vardır, çünkü Kuzey kutup
ile Güney kutup arasındaki mesafe yarım dairedir ve 180°si vardır. Derecenin,
daireyi ölçmek için kullanıldığını ve onun 360. kısmını temsil ettiğini bilyorsun.
Dünya’da, Ekvatorun kuzeyinde, 0° den 90°ye kadar belirlenen, 90 paralel vardır. Güneyde de bir o kadar, yani toplam 180 paralel vardır.

Paraleller ve
meridiyenler

MERİDYENLER
Güneş güneyde olduğu zaman, bir sopanın yaptığı gölge yardımıyla, kuzeyin de
kolayca belirlendiğini biliyoruz. Bu gölgenin her iki uca uzandığını düşünürsek, o
zaman düşünülen gölge Dünya’nın her iki kutbundan geçecektir. Bu hayali çizgilere meridyenler denir. Yani meridyenler Dünya’nın her iki kutup noktalarını
birleştiren yarım çemberdir. Ekvator’u ise dik açıdan keser. Ekvator olarak bilinen en büyük orta paralelin, 360° lik bir çember olduğunu öğrendin. Ekvator’un
her derecesinden birer meridyen geçiyorsa, o halde 360 meridyen var demektir.
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Dünya’nın topa benzer şekli yüzünden tüm meridyenler birbirine eşittir. Bu yüzden aralarından birinin ana veya başlangıç meridyeni olarak belirlenmesi zorunlu olmuştur. Londra’nın Griniç yerleşim yerinden geçen meridyenin, başlangıç
meridyen sayılmasına karar verilmiştir. Bu meridyen sıfır başlangıç meridyeni
olarak benimsenmiştir. Dünya’da Griniç’in doğusunda 180 ve Griniç’in batısında
180 hayali meridyen vardır. Griniç meridyeni ile 180 meridyen tam bir daire
oluşturarak, Dünya’yı doğu ve batı yarımküreye bölüyor.

İÇERİĞE BİR BAKIŞ
Asgari bilgi özeti:
• Dünya’nın en uç Güney ve
Kuzey noktalarına, Güney ve
Kuzey kutbu denir;
• hayali paralel çizgilere
paraleller denir;
• en büyük orta paralele Ekvator
denir;
• kutup noktalarını birleştiren
yarım çembere meridyen
denir;
• Griniç, merkez meridyendir.

Ne kadar öğrendiğini kontrol et
1. Dünya’nın ekseni hangi hayali
noktaları bağlıyor?
2. Hangi çizgilere paralel
diyoruz?
3. Meridyen nedir?
4. En büyük paralel hangisidir?
5. Başlangıç meridyeni
hangisidir?
6. Kaç hayali paralel ve meridyen
vardır?
7. Hayali paraleller ve
meridyenler ne için kullanılır?

ZORUNLU DEĞİL!
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK İSTEYENLERE

Tüm meridyenler kuzey ve güney yönlere yayılırlar.

Paralellerin boyutu kuzey ve güney uçlara doğru küçülür.

Dünya’da sayısız paralel ve meridyen farkedilir, fakat günümüzde
birbirinden sadece bir derece uzak olanlar işaretlenir.

Paraleller kuzey ve güney kutuplarda 90° son buluyor.

Griniç meridyeni 0° ile işaretlenir.
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COĞRAFİ ENLEM VE BOYLAM
OKURKEN ŞUNLARI
ÖĞRENECEKSİN:

KARTOGRAFYA AĞI

• Kartograﬁk ağı, hayali
paraleller ve meridyenlerin
oluşturduğunu;

Bir önceki müfredatın içeriğinde paraleller ve
meridyenlerle tanıştın. Bütün paralelleri ve
meridyenleri düşündüğünde, paraleller ve meridyenler ağı elde ediyoruz. Bu ağ sayesinde
Dünya’nın tüm noktalarını belirliyoruz. Bu ağ
olmasaydı, Dünya’nın düzensiz küresel şekle
sahip olması nedeniyle, bu belirleme çok zor
gerçekleşirdi. Dünyada bir yerin coğraﬁ konumunun belirlenmesi, o yerin hangi tarafta
bulunduğuna bağlı olarak, kuzey ve güneyde
Ekvator’dan olan uzaklığı ve doğu ile batıda
başlangıç meridyeninden olan uzaklığına bağlı olarak ölçülür. Buna göre, Ekvator’dan olan
uzaklıkla coğraﬁ enlem, Griniç’ten olan uzaklıkla coğraﬁ boylam belirlenir.

• Coğraﬁ enlem ve boylamın
 nasıl olabileceğini
tanımayı;
• Dünyadaki her yerin

coğraﬁ konumunu tam
olarak belirlemeyi.

AŞAĞIDAKİ YENİ KAVRAMLARI
KULLANACAKSIN:
• Kartograﬁk ağ
• Coğraﬁ enlem
• Coğraﬁ boylam
• Meridyen derecesi
• Paralel derecesi

Bir endüksiyon küresinde veya
beyaz bir kağıtta paraleller ve
meridyenler ağını çizin.

Kartografya ağı
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COĞRAFİ ENLEM
Coğraﬁ enlem bir yerin, kuzey veya güneyde Ekvator’dan olan uzaklığı demektir. Bu, coğraﬁ enlemin sadece kuzeyde (K.C.E.) veya güneyde (G.C.E.) olabileceğini gösterir. Ekvator’dan kutuplara olan mesafe, ekvatorda 0°, kutuplarda
90° meridyen derecesi ile ölçülür. Bir meridyen derecesi, yan yana iki paralel
arasındaki mesafedir.

K.C.E.

G.C.E.
coğraﬁ enlemin belirlenmesi

Dünya‛nın coğrafya haritasında Makedonya
Cumhuriyeti‛nin coğraﬁ enlemini belirle.

Coğraﬁ enlem sadece kuzey ve güney
olabilir.

COĞRAFİ BOYLAM
Coğraﬁ boylam, bir yerin Griniç olarak bilinen
başlangıç meridyeninden, doğu veya batıya doğru olan mesafesidir. Bu, coğraﬁ boylamın sadece
doğuda (D.C.B.) veya batıda (B.C.B.) olabileceğini gösterir. Griniç’ten, doğu ve batıya karşı mevcut
180 meridyen, meridyen çemberini oluşturuyor. Bir
paralel derecesi iki meridyen arasındaki mesafedir.
Coğraﬁ boylam Griniç’teki 0° paralel dereceden
onun karşıt meridiyeninin 180° derecesi ile ölçülür.

D.C.B.

B.C.B.

Coğraﬁ boylamın
belirlenmesi

Öğretmenin veya bir
başkasının yardımıyla coğraﬁ
kürede, ABD ve Rusya‛nın
coğraﬁ konumunu belirle.

Griniç
ǫȘȐȕȐȟ
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İÇERİĞE BİR BAKIŞ
Asgari bilgi özeti:

Ne kadar öğrendiğini kontrol et

• coğraﬁ enlem Ekvator’a
göre belirlenir;

1. Meridyenler ile paralelleri
karşılaştır,

• coğraﬁ enlem sadece
kuzey ve güney olabilir;

2. Başlangıç paraleli ile
başlangıç meridyeni nasıl
adlandırılır?

• coğraﬁ boylam Griniç
meridyenine göre
belirlenir;

3. Coğraﬁ enlen hangi
derecelerle belirlenir?

• coğraﬁ boylam sadece
doğu ve batı olabilir;

4. Coğraﬁ boylam hangi
derecelerle belirlenir?

• coğraﬁ enlem meridyen
dereceleri, coğraﬁ boylam
da paralel dereceleri ile
ölçülür.

5. Makedonya C. ile Avrupa
ve Afrika kıtalarının
coğraﬁ enlem ve
boylamlarını belirle.

ZORUNLU DEĞİL!
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK İSTEYENLERE

Düz bir yüzey üzerinde gösterilen kartografya ağlı küreye
düzlemküre (yıldız haritası) denir.

Doğu ve batı yarımküre, doğu ve batı dünya haritası (planiglob)
olarak da adlandırılır.

Batı dünya haritasında Kuzey ve Güney Amerika, doğu dünya
haritasında ise: Avrupa, Asya, Afrika ve Avustralya bulunur.

Ünlü kartograf Merkator daha XV. yüzyılda, günümüzde kullanılan
ve Merkator haritası olarak bilinen dikdörgen şeklindeki Dünya
haritasını hazırlayan kişidir.


Eliptik şeklindeki haritalar, Batlamyus projeksiyonuna göre
hazırlanmıştır.
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DÜNYA’NIN HAREKETLERİ VE DÜNYA
HAREKETİNDEN DOĞAN SONUÇLAR
OKURKEN ŞUNLARI
ÖĞRENECEKSİN:
• yıllık hareketini,
Dünya’nın yıllık hareketi
olarak tanımayı;
• Dünya’nın, Güneş
etrafındaki yolunu tarif
etmeyi;

• Dünya’nın yıllık
hareketinden elde edilen
sonuçları açıklamayı;

• mevsim değişikliklerini
kendi sözlerinle
yorumlamayı.
AŞAĞIDAKİ YENİ KAVRAMLARI
KULLANACAKSIN:
• Dünya’nın hareketleri
• Yıllık hareket

DÜNYA’NIN HAREKETİ NEDİR
Dünya’nın Güneş çevresindeki dönüşüne yıllık hareket veya Dünya’nın hareketi denir. Dünya Güneş çevresinde, doğudan batıya
doğru elips biçiminde bir yörüngede hareket
eder. Dünya’nın Güneş etrafındaki bir dönüşü
365 gün ve yaklaşık bir saat sürer. Bu yüzden
her dördüncü yıl artık yıldır ve Şubat ayının
29, yılın ise 366 günü vardır. Dünya, Güneşin
etrafında ortalama olarak saniyede 30 km hızla, yörünge veya elips denilen, eliptik bir yolda hareket eder.Yörünge yaklaşık 940 milyon
kilometrelik bir uzunluğa sahiptir. Dünya ekseni ile yörünge arasındaki açı her zaman 66°33
derecedir. Dünya Güneş’e daha yakın olduğu
zaman onun çekici gücü nedeniyle daha hızlı
hareket eder.

• Yörünge
•  Eliptik

Polonyalı astronom
Nicolaus Copernicus
XVI. yüzyılda
ilk olarak neyi
kanıtlamıştır?

Güneş ve Dünya
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DÜNYA HAREKETİNDEN DOĞAN SONUÇLAR
Görünüşte, Güneş’in yıl boyunca her gün Dünya’nın ufuk çizgisinde yükselerek
alçaldığını öğrendin. Daha doğrusu, Dünya’nın Güneş etrafındaki gerçek yıllık
hareketi ve hayali eksenin yörüngeye doğru, yatış açısı sayesinde: Dünya’da
gece ve gündüzün eşit olmayan uzunluğu, değişen mevsimler ve birden fazla
iklim kuşağı meydana geliyor.

GECE VE GÜZDÜZÜN EŞİT OLMAYAN
UZUNLUĞU

Dünya’nın aydınlanmış ve
aydınlanmamış kısmı

Yüksek açıdan Güneş
ışınları her zaman Kuzey
ve Güney Dönence‛nin
arasına, dar açıdan ise
kutuplara düşer.

Görünüşte Güneş gün boyunca gökyüzünde
hareket eder. Yılın kış döneminde kuzey yarımkürede Güneş, ufuk düzleminin az üzerinde bulunur, Güneş ışınlarının günlük geliş açısı eğiktir, sıcaklık düşük, günler kısa ve geceler uzundur. Yaz aylarında kuzey yarımkürede
Güneş, ufuk düzleminden çok yüksektedir ve
Güneş ışınları dik açıdan düşer, sıcaklık yüksek, günler uzun, geceler kısadır. Yılda sadece iki kez, 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde
Güneş Ekvator’un zirvesinde bulunduğu zaman, Güneş ışınları kuzey ve güney yarımkürelerini aynı derecede aydınlatır ve ısıtır, gün
ve gece 12’şer saat sürer.

21
Mart
ȔȈȘȚ

kış
ȏȐȔȈ

ilkbahar
22
Haziran
ȯțȕȐ

22 Aralık

GÜNÖTE
ǨǷǽǭǳ
(APHEL)
152 mil. Km
ȔȐȓNP

GÜNBERİ

ǷǭǸǰǽǭǳ
(PERİHEL)
147 mil.km
ȔȐȓNP

ȓȍȚȖ
Yaz

Kış

23
 Eylül

Dünya’nın Güneş’e en büyük ve en
küçük mesafesi
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DEĞİŞEN MEVSİMLER
Mevsimler, gün ile gecenin süresi ve hava sıcaklığındaki farklar açısından birbirinden farklıdır. 21 Mart’ta
Güneş ışınları Ekvator’a dik açıdan düşer. Kuzey ve
Güney yarımküre eşit aydınlıktadır. Gün ve gecenin
süreleri eşittir. Bu tarihte Kuzey yarımkürede ilkbahar ekinoksu, Güney yarımkürede sonbahar ekinoksu
meydana gelir. Güney yarımkürede sonbahar, Kuzey
yarımkürede ilkbahar başlar. Bu tarihte Güneş görünüşte Kuzeye doğru hareket eder ve Kuzey yarımküreyi giderek daha çok, Güney yarımküreyi ise giderek
daha az aydınlatır.
22 Haziran’da Güneş ışınları Kuzey dönencenin zirvesindedir ve 23° ve 27° derecede bulunur. Bu tarihte Kuzey yarımkürede ilkbahar biter ve yaz başlar.
Güney yarımkürede ise sonbahar biter ve kış başlar.
Kuzey yarımkürede günler uzun, geceler kısa ve sıcaklıklar yüksektir. Güney yarımkürede günler kısa,
geceler uzun ve sıcaklık daha düşüktür. Bu tarihte Güneş görünüşte Güneye, Ekvator’a doğru iner, böylece
Kuzey yarımkürede gün kısalmaya başlar.

İlkbahar

yaz

23 Eylül’de Güneş, Ekvator’un zirvesindedir. Bu tarihte Kuzey yarımkürede sonbahar, Güney yarımkürede ilkbahar başlıyor. Her iki yarımkürede gün ve gece
12’şer saat sürer. Bu tarihten itibaren Güneş görünüşte Güneye doğru iner, Kuzey yarımkürede gün kısalır,
geceler uzar. Güney yarımkürede ise günlerin süresi
uzar, geceler kısalır. Bu, 22 Aralık’ta da böyledir.
22 Aralık’ta Güneş Güney dönence’nin zirvesindedir
ve 23° ve 27° derecede bulunur. Bu tarihte Kuzey yarımkürede yaz, Güney yarımkürede kış başlar. Kuzey
kutup’ta kutup gecesi, güneyde ise kutup günü vardır.
Bu tarihten itibaren Güneş görünüşte Kuzeye, Ekvator’a doğru yükselir, böylece Güney yarımkürede gün
kısalmaya başlar.

sonbahar

kış
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İÇERİĞE BİR BAKIŞ
Asgari bilgi özeti:
• Dünya’nın yıllık hareketi,
Dünya’nın Güneş ekseninde
dönmesine denir;
• Dünya’nın, Güneş etrafındaki
dönüşü 365 gün, 6 saat sürer;

Ne kadar öğrendiğini kontrol et
1. Dünya neden yıl içinde eşit
aydınlıkta değildir?
2. Bütün Dünya’da gün ve
gece ne zaman eşittir?

• Dünya’nın, Güneş etrafında
hareket ettiği yola yörünge
veya eliptik denir;

3. Kuzey yarımkürede
ne zaman, Güney
yarımkürede de ne zaman
yaz başlar?

• Dünya hareketinin sonucu
olarak: değişen mevsimler,
gün ve gecenin eşit olmayan
uzunluğu ve birden fazla iklim
kuşağı meydana gelir;

4. Kuzey yarımkürede
sonbahar ne zaman
başlar?

• 21 Mart’ta ilkbahar ekinoksu,
23 Eylül’de sonbahar ekinoksu
meydana gelir.

5. Kuzey ve Güney kutup
çemberlerinde neden
kutup geceleri meydana
gelir?

ZORUNLU DEĞİL!
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK İSTEYENLERE

Dünya’nın ekseni yörüngeye doğru dik açıdan dursaydı,
gün ve gece tüm Dünya’da 12’şer saat sürerdi.

Makedonya Cumhuriyetinde gün 22 Aralık’ta en kısa, 22
Haziran’da en uzundur.

Yağmur altında hareket ettiği zaman insan daima yağmur
damlalarıyla karşılaşır. Bu yüzden her zaman vücudunun ön
kısmını ileriye doğru eğer.

24 saat içinde gün ve gecenin değişimi, sadece Kuzey ve Güney
Kutup çemberine yakın 66° 33΄ derecede, Ekvatorun Kuzey ve
Güneyinde yapılır.


23 Eylül’den sonra altı aylık kutup gecesi başladığında, Kuzey
kutbu gölgede kalır.
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İKLİM KUŞAKLARI
OKURKEN ŞUNLARI
ÖĞRENECEKSİN:
• Yeryüzü parçalarının
dengesiz ısındığını;
• İklim kuşaklarının
 dağılımını açıklamayı;
• İklim kuşaklarının
özelliklerini
 yorumlamayı.

DÜNYA’NIN AYDINLANMASI VE ISINMASI
Dünya yüzeyine ulaşan Güneş ışınlarının farklı
düşme açısı vardır. Yılın büyük bir bölümünde
ekvatorun etrafına dönence de düşer, ki burada sıcaklık çok yüksektir. Kutuplara yaklaşıldıkça düşme açısı giderek küçülür, böylece
Dünya’nın sıcaklığı da azalır.

BİRDEN ÇOK SICAKLIK KUŞAĞININ
MEYDANA GELMESİ
AŞAĞIDAKİ YENİ KAVRAMLARI
KULLANACAKSIN:

 Düşme açısı

Dünya’nın farklı derecede aydınlanması ve ısınması yüzünden Dünya yüzeyinde: bir sıcak, iki

ılıman ve iki soğuk kuşak meydana gelir.

 Sıcak kuşak



 Ilıman kuşak
 Soğuk kuşak

kuzey soğuk kuşak
¶

Kuzey kutup çemberi
kuzey ılıman kuşak
kuzey dönence

Hatırla, sıcak kuşak
Ekvator‛un kuzey ve
güneyine 23º 27‛e
kadar uzanır.

Sıcak kuşak



güney dönence

¶

Ekvator

¶

güney ılıman kuşak

Makedonya Cumhuriyeti
hangi sıcaklık kuşağına
uzanır?

¶

güney kutup çemberi
güney soğuk kuşak


Sıcaklık
kuşakları
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ekvatoral yağmur
ormanları

SICAK KUŞAK
Coğrafya alanında kuzeyde Ekvator’dan, güney’de güney dönence’ye kadar, sıcak kuşak uzanır.
Bu alanda yılın büyük bir bölümünde Güneş ışınları dik açıdan
düşer, bu yüzden çok yüksek sıcaklıklar ortaya çıkar. Bu kuşakta
sonsuz yazın olduğu söylenir.

KUZEY VE GÜNEY ILIMAN KUŞAK

Bu sıcak kuşakta uygun
yaşam koşulları var mı?

Neden Kuzey ve Güney ılıman
sıcak kuşaklarında yaşam
koşulları en uygundur?

Kuzey ve Güney dönencede Güneş ışınları
giderek daha dar açıdan düşüyor, böylece
sıcaklık da azalıyor. Güneşin öğlen vakti
ufukta düşük olduğu için burada sıcaklık,
sıcak kuşağa kıyasen daha ılımlıdır. Böyle
doğa şartları her iki ılıman kuşağın mevcut olduğu güney ve kuzey kutup çemberine kadar uzanır.

SOĞUK KUŞAK
Kuzey kutupların kuzey ve güney
alanlarından, Dünya’nın en kuzey
ve en güney noktasına, kuzey ve
güney kutupa kadar soğuk kuşak uzanır. Burada kutup gecelerinde Güneş çok dar açıdan düşüyor veya hiç yoktur. Sıcaklık çok
düşük ve yaşam koşullarının çok
zor olması nedeniyle, burada az
sayıda nüfus var. Yılın büyük bir
bölümünde yeryüzü karla veya
buzla örtülüdür.

Ilıman kuşak alanı

Soğuk kuşak alanı
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İÇERİĞE BİR BAKIŞ
Asgari bilgi özeti:
• Güneş, Dünya yüzeyini
farklı ısıtır;
• Dünya’da beş sıcaklık
kuşağı görülüyor: bir
sıcak, iki ılıman ve iki
soğuk kuşak;
• sıcak kuşak dönencelere
kadar uzanır,
• ılıman kuşaklar kuzey
ve güneye, kutup
çemberlerine kadar
uzanır;
• Soğuk kuşaklar kutup
çemberlerinin kuzey ve
güneyine, kutuplara kadar
uzanır.

Ne kadar öğrendiğini kontrol et
1. Dünya’da sıcaklık nasıldır?
2. Dünya’da kaş çeşit sıcaklık
kuşağı vardır?
3. Sıcaklık kuşağı,coğrafyanın
kuzey ve güneyinde nereye
kadar ulaşır?
4. Dünya’da kaç ılıman bölge
vardır?
5. Hangi ılıman kuşakta dört
mevsim meydana geliyor?
6. Makedonya Cumhuriyetinde
ılıman kuşağın hangisi
mevcuttur?

ZORUNLU DEĞİL!
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK İSTEYENLERE


Sıcak kuşakta, yüksek sıcaklıklar ve yoğun yağmur yağışları
yüzünden tropikal yağmur ormanları veya balta girmemiş ormanlar
meydana geliyor.

Sıcak kuşağın ılıman kuşaklarla sınırlandığı ve yağmurların az
göründüğü bazı bölgelerde, yıl boyunca çöllük bölgeler oluşuyor.

Ilıman kuşaklarda elverişli iklim nedeniyle en yoğun nüfus vardır.

Ilıman sıcaklık bölgelerinde mevsim değişiklikleri en belirgindir.

Kuzey ve güney kuşaklarda sert hava koşulları, yoksul bitki ve
hayvan dünyası yüzünden 20.000’den çok yerleşim yeri yoktur.
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İKİNCİ KONUDAKİ BİLGİMİZİN
SİSTEMATİZASYONU
TANIMLAMA ÖDEVLERİ ( BİRİNCİ AĞIRLIKLI SEVİYE)
Dünya’nın günlük
hareketine ne denir?
A.
B.
C.
D.

Hareket
Yörünge
Dönme
Eliptik

Dünya’nın toplam alanı
ne kadar büyüktür?
A.
B.
C.
D.

420
510
620
310

milyon
milyon
milyon
milyon

Dünya’da kaç tane iklim
kuşağı var?
A.
B.
C.
D.

km²
km²
km²
km²

ANLAMA ÖDEVLERİ (İKİNCİ AĞIRLIKLI SEVİYE)
Dünya’nın sadece şeklini
gösteren küre’ye ne
denir?
A.
B.
C.
D.

manyetik
coğraﬁ
kartograﬁ
alansal

Coğraﬁ enlem neye göre
belirlenir?
A.
B.
C.
D.

Griniç?
kuzey kutup?
Ekvator?
güney kutup?

Dünya’nın Güneş etrafında
hareket ettiği yola ne
denir?
A.
B.
C.
D.

Ekvator
Galaksi
Meridyen
Yörünge

UYGULAMALI ÖDEVLER (ÜÇÜNCÜ AĞIRLIKLI SEVİYE)
Güney yarımkürede
bahar hangi tarihte
başlıyor?
A.
B.
C.
D.

22
23
21
22

Aralık
Eylül
Mart
Haziran

Hangi ılıman
kuşaklarda dört
mevsim vardır?
A.
B.
C.
D.

Kuzey soğuk
Güney ılıman
Sıcak
Güney soğuk

Makedonya C.’nin nasıl
Coğraﬁ enlemi var?
A.
B.
C.
D.

Kuzey
Batı
Güney
Doğu
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DÜNYA’NIN ORYANTASYONU

KONUYA GİRİŞ
Günümüzde insanların zamansal ve mekansal yönelime ihtiyacı vardır. Zaman yönelimi, temel zaman ölçüleri ve takvimlerin kullanımıyla yapılıyor. Mekan yönelimi için insanlar: Güneşi, Kutup yıldızını, pusulayı ve değişik haritaları
kullanıyor. Farklı boyutlardaki haritalarda Dünya yüzeyindeki en önemli unsurlar, garﬁkler veya semboller yardımıyla
gösteriliyor.

ÜÇÜNCÜ KONUNUN İÇERİĞİ:
İçerik 1: TAKVİMLER, ZAMAN DİLİMLERİ VE YEREL SAAT
İçerik 2: ÖLÇEK
İçerik 3: KÜRE’DE VE COĞRAFYA HARİTA’SINDA DÜNYA
İçerik 4: HARİTA’DA YER ŞEKLİNİN SUNUMU
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TAKVİMLER, ZAMAN DİLİMLERİ VE YEREL SAAT
OKURKEN ŞUNLARI
ÖĞRENECEKSİN:
• Temel zaman
ölçülerinin nasıl
belirlendiğiniaçıklamayı;
• Eski ve yeni takvim
arasındaki farkları
algılamayı;

• Lokal veya yerel saatin ne
olduğunu;

• Dünya’nın zaman
dilimlerine nasıl bölünmüş
olduğunu.

ZAMAN NASIL HESAPLANIR
Zamanı ölçmek için temel ölçülerin: gün,
hafta, ay ve yıl’ın olduğunu biliyorsun. Gün,
Dünya’nın kendi ekseni etrafında bir kez dönüş zamanıdır. Bir günde 24 saat vardır. Hafta, yedi günden oluşan zaman dilimidir. Ay’ın
evre değişimi için gerekli olan zamandır. Yıl,
Dünya’nın Güneş etrafında bir kez döndüğü
zamandır. Daha önce öğrendiğin gibi her dördüncü yıl artık yıl’dır ve 366 günü vardır.

AŞAĞIDAKİ YENİ KAVRAMLARI
KULLANACAKSIN:
• Temel zaman
ölçüsü
• Geçici yıl
• Eski takvim
• Yeni takvim
• Yerel saat
• Tarih çizgisi

Böylece, Ortodoks nüfusu zamanı İsa
Mesih‛in doğumundan bu yana hesaplarken,
Müslüman dinine mensup nüfus zamanı Hazreti
Muhammed‛in Mekke‛den Medine‛ye göç
etmesinden bu yana hesaplanır.
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TAKVİM

YEREL SAAT

Takvim
ȒȈȓȍȕȌȈȘ

Aynı meridyen üzerinde bulunan
tüm ülkelerin farklı coğraﬁ
enlemlerde bulunmalarına
rağmen, aynı yerel saate sahip
olduklarını unutma.

Dünya yüzeyindeki her yer, 24 saat içinde sadece bir kez Güneş’in tam karşı pozisiyonunda bulunur ve o zaman o yerde
öğlen olduğunu söyleriz. Gece zarfında
Güneş, Dünya’nın diğer tarafında bulunduğu zaman o yerde gece yarısı olduğunu söyleriz. Aynı meridyen üzerinde
bulunan ve gece ile gündüzün aynı anda
olduğu bütün yerlerin, aynı yerel saate
sahip olduklarını söyleriz. Bu nedenle insanlar genellikle meridyenlere öğlen diyor. Geçmiş olan zamana öğleden önce,
sonraki zamana öğleden sonra denir.

ZAMAN DİLİMLERİ
Aynı meridyen üzerinde bulunan tüm ülkelerin aynı yerel saate sahip olduklarını biliyoruz. Ancak, bizim daha doğumuzda yer alan bütün ülkelerde öğlen iki
saat daha önce olur. Daha batımızda yer alan bütün ülkelerde öğlen daha geç
olur. Bu olgu, Güneş’in görünüşte doğudan batıya hareketi yüzündendir. İnsanlar saatlerini yerel saate göre almamaları için, ortak başlangıç saatin, Griniç’in
yerel saati olması gerektiğini tespit etmişler. Dünya’nın her noktasının, yerkürenin 24 saatlik dönüşü yüzünden, 360° lik tam daire çizdiğini öğrendin.
Uluslararası anlaşmayla Dünya 24 zaman dilimine ayrılmıştır. Zaman dilimlerinin
her biri 15 meridyen veya 15 uzunluk derecesini kapsar. İlk zaman dilimi, Griniç’ten doğu ve batıya 7° ve 30΄dakikalık alanı kapsıyor. Makedonya Cumhuriyeti ikinci zaman diliminde bulunuyor ve burada merkez Avrupa zamanı vardır.
Londra’da saat 12’yi gösterirken, Üsküp’te saat 13, Moskova’da 14, Tokyo’da
21, New York’ta sabah 7, Los Angeles’te 10’dur.

Gece

Tarih hattı

Uzun zaman yılın süresi iki takvim üzerinden gösterilmiş: eski ve yeni takvim.
Aralarındaki fark, eski takvimde yenisine kıyasen tarihin 13 gün daha öne alınmasıdır. Günümüzde, Dünya’nın her yerinde yeni takvim kullanılıyor. Sadece
bazı Ortodoks kliseleri dini bayramları münasebetiyle eski takvimi kullanıyor.
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öğleden sonra
gece yarısı

Griniç zamanı

Öğlen

bir gün atla

griniç meridyeni

tarih sınırı

Pazartesi

Tarih hattı

Bir gün tekrarla

Bir gün tekrarla

Bulunduğu yerden farklı olan zaman

bir gün atla

Yaz saatini kullanan bölgeler

Zaman diliminin
sıralaması

TARİH HATTI
Denizde sürekli doğu yönüne yolculuk
yapan bir vapurun kaptanı, her zaman
diliminde saatini bir saat ileri alıyormuş.
Hareket etmiş olduğu limana yetiştiğinde bir gün fazla kazandığını farketmiş. Bu karışıklığı önlemek için devletler 180-ci meridyenin tarih hattı olarak
kabul edilmesi konusunda anlaşmışlar.
Doğu’dan Batı’ya doğru yolculuk yapıyor ve 180-ci meridyeni geçiyorsan, bir
gün daha eklenir. Yani tarihi bir gün öne
alırsın. Ancak Batı’dan Doğu’ya seyahat
edecek ve bu meridyeni geçeceksen, tarih değişmiyor.

Moskova ile New York
ve Üsküp ile Los Angeles
arasındaki zaman farkı ne
kadardır?

Dünya neden 24 zaman
dilimine bölünmüştür?

Pazar

öğleden önce
Gece yarısı
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İÇERİĞE BİR BAKIŞ
Asgari bilgi özeti:

Ne kadar öğrendiğini kontrol et

• Temel zaman ölçüleri: gün,
hafta, ay ve yıl’dır;

1. Temel zaman ölçüleri
hangileridir?

• Gün, Dünya’nın bir kez
dönüş zamanı, yıl ise
Dünya’nın hareketidir;

2. Temel zaman ölçüleri hangi
olgulara göre belirlenir?

• Şubat’ın 29 gün olduğu her
yıl, artık yıl’dır;
• Aynı meridyen üzerinde
bulunan her yerde, aynı
yerel saat vardır;
• Dünya’da 24 zaman dilimi
vardır;

3. Takvim nedir?
4. Temel zaman öçlülerinden
daha küçük ve daha büyük
olanları hangileridir?
5. Yerel saat nedir?
6. Hangi yerler aynı yerel saate
sahiptir?
7. Dünya’da kaç zaman dilimi
var?

ZORUNLU DEĞİL!
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK İSTEYENLERE

Günün başlangıç ve bitiş saatleri gece yarısından, ertesi
günün gece yarısına, 1’den 24’e kadar sayılır.

Günlük hayatta saatler öğleden önce 1’den 12’ye ve öğleden sonra
1’den 12’ ye kadar sayılır.

Tarihte yüzyıl kavramı kullanılır, bu aslında yüz yılı kapsayan
zaman dilimidir. 1000 yıllık zamana ise milenyum denir.

Eski takvim Jülyen, yenisi ise Gregoryan takvimi olarak bilinir.

Çinliler ve Yahudiler, özel semboller ve ritüellerle belirledikleri
bayramlarını, kendi takvimlerine göre kutluyorlar.

Tarih hattı’nın belirlenmesi ihtiyacını ilk olarak Magellan’ın
seferinde yer alan vapur kaptanı, üç yıl önce yolculuğa çıktıkları
limana geri döndüklerinde farketti.
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ÖLÇEK
OKURKEN ŞUNLARI
ÖĞRENECEKSİN:
• Ölçeğin neyi gösterdiğini;
• Doğal ölçeklerin harita’da ve
küre’de nasıl gösterildiğini;
• Ne tür ölçeklerin mevcut
 olduğunu;
• Kesir ve çizgi ölçeklerin ne
olduğunu.
AŞAĞIDAKİ YENİ KAVRAMLARI
KULLANACAKSIN:
• Küçültme şekli

ÖLÇEK NEYİ GÖSTERİYOR
Çoğu öğrenci gibi, büyük ihtimalle sen de haritada ve kürede Dünya’nın küçültülmüş şekilde gösterildiğini biliyorsun. Ölçek, Dünya’nın
veya onun herhangi bir bölümünün ne kadar
küçültülmüş olduğunu gösterir. Daha doğrusu,
haritada veya kürede doğal büyüklüğün kaç
kez küçÜltülmüş olduğunu gösterir. Ölçek, kesir ve çizgi olmak üzere ikiye ayrılır.

Haritada ölçek ve graﬁk ölçek

• Dünya haritası
• Kesir ölçek
• Çizgi ölçek
• Ana ölçü

Haritanın ölçeği ne kadar daha
küçükse, ya da sayısı çok ise,
ölçüm doğruluğunun da o kadar
küçük olacağını unutma.
Plan
ȗȓȈȕ

KESİR ÖLÇEK
Kesir ölçek, Dünya’nın tamamının veya bir bölümünün haritada kaç kez küçültülmüş olduğunu kesirlerle ifade eder. 1:M ölçeği varsa eğer, bir (1) rakamı,
haritada iki nokta arasındaki uzunluk mesafesini, M ise doğal uzunluk mesafesini işaret eder. Örneğin, 1:100.000, haritadaki 1 cm’nin doğada 100.000 cm’nin
karşılığı olduğunu gösterir. Daha doğrusu 1.000 m veya 1 km’nin karşılığıdır. Ya
da 1:500.000’lik ölçek, haritada 1 cm’nin, doğadaki 5 km’yi gösteriyor demektir.
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1 : 1.500.000 ölçekli
Makedonya Cumhuriyeti
haritasında, haritadaki 1cm,
doğada 15 km’lik mesafeyi
gösteriyor.

Makedonya Cumhuriyeti‛nin coğrafya
haritası yardımıyla, Üsküp – Manastır
ile Kalkandelen- İştip arasındaki en kısa
mesafeyi belirle.

5 

Dünya haritası

ÇİZGİ ÖLÇEK
Çizgi ölçek, eşit uzunluk birimlerini gösteren, eşit parçalara bölünmüş yatay
çizgidir. Sağda sıfırdan ölçülmeye başlar, çizgi ölçeğin sol sıfırından ise her bölümün uzunluğunu gösteren ana ölçü veya yatay çizginin tek ölçüsüdür.

NP















7





Çizgi
ölçek
ȋȘȈȜȐȟȒȐȘȈȏȔȍȘ

Ayrıca, ana ölçek on küçük eşit parçaya bölünmüştür. 1:100.000 ölçeği için örnek, sol sıfırdan ana ölçek bir santimetredir ve bu rakam doğada 1.000 metreye
karşılık verir. Ana ölçüde her milimetre ise doğada 100 metreye eşittir. Sağ sıfırdan her birim doğada 1 km’ye karşılık verir.
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İÇERİĞE BİR BAKIŞ
Asgari bilgi özeti:
• Ölçek, Dünya’nın veya
onun herhangi bir
bölümünün ne kadar
küçültülmüş olduğunu
gösterir;
• İki çeşite ölçek var: kesir
ve çizgi ölçek;
• Ölçek sayı olarak ne kadar
daha büyükse, haritada
doğal büyüklük o kadar
küçük gösterilir;

Ne kadar öğrendiğini kontrol et
1. Ölçek neyi gösterir?
2. Kaç çeşit ölçek vardır?
3. En doğru ölçekler
hangileridir?
4. Kesir ölçeği açıkla?
5. Çizgi ölçeğin görüntüsü
nasıldır?
6. Çizgi ölçeğin ana ölçüsü ne
demektir?

• Çizgi ölçeğin sıfırdan sol
bölümüne ana ölçek denir;

ZORUNLU DEĞİL!
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK İSTEYENLERE

Kendi çiziminde doğadaki her mesafeyi gerektiği kadar
küçültebilirsin.

Plan ve topograﬁk haritaların hazırlanışı sırasında ölçeklerin
önemi büyüktür.

Kartograﬁk izdüşümlerin(projeksiyonların) çeşitli türleri
vardır.

Ölçeğin güvenirliği, daha doğrusu gerçek değeri, haritanın
hazırlandığı kartograﬁk izdüşüme bağlıdır.
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KÜREDE VE COĞRAFYA HARİTASINDA DÜNYA
OKURKEN ŞUNLARI
ÖĞRENECEKSİN:
• Dünya’nın kürede
en doğru bir şekilde
sunulduğunu;

• Endüksiyon ve coğraﬁ
küre arasındaki farkın ne
olduğunu;

• Haritaların her türünü
tanımayı;
• İçeriğine göre haritaların

KÜREDE DÜNYA’NIN RESMİ
Dünya’nın topa benzer şekile sahip olduğu
daha önce okuduğumuz konulardan öğrendin. Böyle bir top üzerinde Dünya yüzeyindeki karalar ve sular çizildiği takdirde, küre elde
edilir. Böylece, küre, Dünya’nın şeklini ve görüntüsünü bize en gerçekçi bir şekilde sunan
nesnedir.

kaça bölündüğünü.

AŞAĞIDAKİ YENİ KAVRAMLARI
KULLANACAKSIN:
• Endüktif küre
Coğraﬁ küre

• Planlar
• Topograﬁk haritalar
• Topograﬁk işaretler
• Coğraﬁ haritalar
• Atlas

Küreyi önüne al ve üzerinde nelerin çizilmiş
olduğuna bak. Çizilmiş olan alanları ve diğer
unsurları tanıyabiliyor musun?

Küredeki daha büyük sınırlar, farklı renkler ve koyu alanlar olarak belirlenen
yerler, kıtalardır. Mavi renklerle ise denizler ve okyanuslar gösterilir. Küre üzerindeki kıtalar ve okyanusların görüntüsü, onların aralarındaki büyüklüğü, şekli
ve mesafesi gerçekçi bir şekilde gösteriliyor. Yüzeylerin ve diğer unsurların gerçekçiliği, kürenin top şeklinin Dünya’nın şekline benzer olduğu için muhafaza
ediliyor.
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KÜRE ÇEŞİTLERİ VE ONLARIN
UYGULANMASI
İlköğretimde, coğrafya dersinde iki çeşit
küre kullanılıyor: endüktif ve coğraﬁ
küre. Endüktif küre şekil olarak coğraﬁ
küreyle aynıdır, sadece bu kürede kıta
ve okyanuslar gösterilmiş değildir. Renk
ve kullanım açısından okullardaki yazı
tahtası yüzeyi gibidir. Öğretmen ve öğrenciler küre üzerinde kartograﬁ ağını çizerek, Dünya yüzeyindeki yerlerin veya
noktaların coğraﬁ konumlarını belirleyebilirler. Küçük bir nesne olan coğraﬁ kürede, kıta ve okyanus gibi Dünya’nın sadece en büyük alanları, oldukça küçük
bir ölçekte sunuluyor. Ölçeğin, doğal bir
büyüklüğün kürede veya haritadaki küçültülüş oranını gösterdiğini daha önce
öğrenmiştin.

Endüktif
küre

Büyük ölçekler, harita ile doğa
arasındaki orantının 1:100‛den
1:10.000‛e kadar ölçeklerle
gösterilenlerdir.

COĞRAFİ HARİTADA DÜNYA’NIN VEYA ONUN BÖLÜMLERİNİN SUNUMU
Üçüncü veya dördüncü sınıfta çeşitli planlar çizmeyi öğrendin. Örneğin: sınıfının
veya evinin planı, okul binasının planı, okul bahçesi veya çevresindeki arazininin
planı. Tüm bu planlarda, kağıdın düz yüzeyinde Dünya’nın küçük alanı, büyük
ölçekle sunulmuştur.
Dünya’nın ﬁziki haritası
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Ancak, düz bir kağıtta bir kent ve etrafı, devlet, kıtanın bir bölümü, kıta, Dünya’nın yarım küresi veya Dünya’nın tamamı gibi Dünya’nın daha geniş yüzeyleri
çizimle sunuluyorsa, bu tür haritalar daha küçük ölçeklerle hazırlanıyor ve bunlara coğrafya haritaları deniyor.

HARİTA TÜRLERİ
Ölçek büyüklüğüne göre, daha doğrusu Dünya yüzeyinin hangi bölümünü göstermek istediğimize
bağlı olarak haritalar: plan, topograﬁk ve coğraﬁ haritalara ayrılıyor.
Plan, genelde 1:100’den 1:10.000’e kadar ölçekle
hazırlanıyor. Bu haritalarda: okullar, yollar, fabrikalar, hastaneler ve daha küçük semtler gösterildiği
için en büyük ölçekle hazırlanıyor.

Plan harita

Topograﬁk haritalar 1:10.000’den 1: 500.000’e
kadar ölçekle hazırlanıyor. Bu haritalarda alanlar,
daha küçük bölgeler ve vadiler gösterilir. Bu haritalarda topograﬁk işaretlerle, yapılar ve bölgenin
doğal özellikleri resimlerle gösterilir.
Coğraﬁ haritalar ise 1: 500.000’den 1:
40.000.000’e kadar ölçekle hazırlanıyor. Bu haritalarda ülkeler, bölgeler, kıtalar, Dünya’nın yarımküreleri veya Dünya’nın tamamı gösterilir. Gösterilen
alanın büyüklüğü yüzünden bu haritalarda genelde
sadece en büyük ve en önemli doğal yerler, yerleşim yerleri ve sınırlar gösterilir.
Haritalar, içinde hangi unsurlara önem vermek istediğimize bağlı olarak, içeriği ve amacına göre de
ayrılırlar. İçeriğine ve amacına göre: ﬁziki, siyasi
ve ekonomi haritalar mevcuttur. Fiziki haritalarda doğal unsurlar vurgulanıyor. Örneğin: coğraﬁ
konumu, yer şekli, iklim ve bitki ile hayvan dünyasının dağılımı. Siyasi haritalar, siyasi bölünmeyi
vurguluyor. Daha doğrusu sınırları ve yerleşim yerlerini gösteriyor. Ekonomi haritalar, bölgenin veya
yerleşim yerlerinin ekonomi özelliklerini ve nüfusun etkinliklerini gösteriyor. Bir araya getirilmiş
farklı haritaların derlemesine atlas denir.

İzohipsli topograﬁk
harita

Coğrafya haritası
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İÇERİĞE BİR BAKIŞ
Asgari bilgi özeti:

Ne kadar öğrendiğini kontrol et

• Küre, Dünya’nın şeklini
ve görüntüsünü bize en
gerçekçi bir şekilde sunan
nesnedir;

2. Ne tür küreler vardır?

• Küre, endüktif ve coğraﬁ
olabilir;

3. Haritalar, ölçek büyüklüğüne
göre nasıl ayrılır?

• Haritalar: planlar,
topograﬁk ve coğraﬁ
haritalara ayrılıyor;

4. Haritalar, amaç ve içeriğine
göre nasıl ayrılır?

• İçeriğine ve amacına göre
haritalar ﬁziki, siyasi ve
ekonomi haritalara ayrılır.

1. Küre nasıl bir öğretim
aracıdır?

5. Ekonomi haritalar neyi
gösteriyor?
6. Atlas nedir?

ZORUNLU DEĞİL!
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK İSTEYENLERE

Ölçeklerine göre haritalar büyük, orta ve küçük ölçekli
haritalara ayrılır.

Kartografya’nın (haritacılık) bilim, teknik ve sanat olduğu söylenir.

Topograﬁk haritalara, resimi haritalar da denir.

Topograﬁk haritalarda 200’den fazla farklı topograﬁk işaret kullanılır.

Bazı atlaslar 50’den fazla haritanın derlemesidir.

Dünya’nun bütün yüzeyinin, onun yarısının, kıtaların, bölgelerin,
ülkelerin ve alanların ne kadar daha gerçekçi gösterilmesi için
günümüz kartografyasında, 10’dan fazla kartograﬁk projeksiyon
kullanılıyor.
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HARİTADA YER ŞEKLİNİN SUNUMU

AŞAĞIDAKİ YENİ KAVRAMLARI
KULLANACAKSIN:











Rakım
Nispi yükseklik
Arazi
Vadi
Akarsu vadisi
Sıradağ
İzohips
Tarama
Gölgeleme

RAKIM
Bir dağın 180metre yüksek olduğu söylendiğinde, bu dağın deniz üstündeki yüksekliğini
ifade eder. AynıSI vadiler için de geçerlidir. Örneğin Üsküp vadisi 250 metre yüksektir. Bir
yerin veya nesnenin deniz seviyesi üzerindeki
yüksekliğe, rakım veya mutlak yükseklik
denir. İki farklı yüksekliği karşılaştırmak istiyorsak, onların arasındaki fark rölatif yüksekliktir.

Rölatif yükseklik

• Ortalama deniz seviyesinin
ve rölatif yüksekliğin ne
olduğunu;

• Farklı düzlükleri ve yaylaları
fark etmeyi;

• Haritalarda yer şekillerini
- renklendirme, tarama ve
gölgeleme yöntemlerini;

Rakım

OKURKEN ŞUNLARI
ÖĞRENECEKSİN:

Rakım ve rölatif
yükseklik resmi

DÜZLÜKLER VE YAYLALAR
Bazı yerlerde toprak düzdür, bazı yerlerde ise daha küçük veya daha büyük
yaylalar olabilir. Yeryüzündeki düz yerlere düzlükler denir. Düzlükler büyüklüğü
ile konumuna göre: arazi, vadi, akarsu vadisi veya yayla olabilir. Yaylalar ise
topraktaki daha büyük veya daha küçük yükseltilerdir. Deniz seviyesinden 500
metre yüksekliğe tepe denir. Bunun üstündeki her yüksekliğe ise dağ denir.
Dağlar üçe ayrılır. Onlar da: alçak dağlar, 500 metreden 1.000 metreye kadar,
orta 1.000’den 2.000’e kadar ve yüksek dağlar 2.000 metreden daha yüksek
olanlar. Aynı yönde sıralanmış daha çok sayıdaki dağa, sıradağlar denir.
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HARİTADA YER ŞEKİLLERİNİN RENKLER YARDIMIYLA SUNUMU
Coğrafya dersinde kullanılan coğrafya haritalarındaki yer şekilleri genelde renklerle gösterilir. Büyük nehirler etrafındaki ovalar ve düzlükler açık yeşil renkte
gösterilirken, düzlüklerdeki boşluklar koyu yeşil renkle verilir. Yaylalar ya da
yükseklikler kestane renginden daha koyu renkle veya sarımtrak renkle gösterilir. Tepeler ve alçak dağlar daha açık, yüksek dağlar ise koyu kahverengiyle
sunulur. Deniz seviyesinden 2.500 metre üzerindeki yüksek dağ zirveleri, bu
dağların yılın büyük bir bölümünde karla ve buzla örtülü olduğunu gösteren gri
veya beyaz renkle gösteriliyor. Okyanus, deniz, göl ve nehir derinlikleri mavi
renkte verilmiştir. Mavi renk daha koyu ise orada daha büyük bir derinlik olduğu
anlamına gelir.
Üsküp merkezinin rakımı 252
metredir. Vodno dağındaki antenin
rakımı 985 metredir. Bu iki rakım
arasındaki rölatif yükseklik 733
metredir.

HARİTADA YER ŞEKİLLERİNİN
İZOHİPS, TARAMA VE GÖLGELEME
İLE SUNUMU
İzohipsler, rakıma göre aynı yükseklikte bulunan daha çok noktayı
veya yeri bağlayan eğri çizgilerdir.
İzohipsleri okuyarak, en yüksek yaylanın nerede bulunduğunu, ne kadar
yüksek olduğunu ve arazinin ne kadar dik olduğunu anlayabilirsin. Haritada daha çok izohipsin birbirine
yakın olduğu durumlarda, orada dik
arazi bulunuyor demektir. Ancak izohipsler birbirinden daha uzakta bulunuyor ise yükseltinin daha az diklikte olduğunu gösterir. Genellikle yan
yana bulunan daha kalın iki izohips
100 metrelik yükseklik farkını gösterir. Kalın izohipsler arasında yer alan
dört ince izohips ise, 20 metrelik
yükselik farkını gösterir.

Renkli ﬁziki harita

Topograﬁk harita
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Tarama, yükseltilerin gösterilmesi için kullanılan çizgilerdir. Dik arazi, daha kısa
ve yoğun çizgilerle sunuluyor. Eğimin azaldığı yerlerde ise çizgiler daha uzun ve
seyrektir.
Yer şekilleri gölgelemeyle de gösterilebilir, yani sunulabilir. Koyu gölgelenmiş
alan yüksek yaylaları, açık gölgelenmiş alan da küçük yükseltileri, daha doğrusu
eğimin azaldığı alanları gösterir.

İÇERİĞE BİR BAKIŞ
Asgari bilgi özeti:

Ne kadar öğrendiğini kontrol et

• Bir yerin deniz seviyesi
üzerindeki yüksekliğine, rakım
veya mutlak yükseklik denir;

1. Rakım veya mutlak yükseklik
nedir ?

• Dağlar üçe ayrılır. Onlar da:
alçak dağlar, 500 metre’den
1.000 metre’ye kadar, orta
dağlar 1.000’den 2.000’e
kadar ve yüksek dağlar 2.000
metreden daha yüksek olanlar;

3. Yeryüzünde ne tür düz
alanlar vardır?

• Yer şekilleri (röyleﬂer) renkler,
izohipsler, gölgeleme ve tarama
yöntemiyle gösterilebilir;

5. Fiziki coğrafya haritasında yer
şekilleri nasıl gösteriliyor?

2. Rölatif yükseklik nasıl
belirlenir?

4. Yüksekliğine göre dağlar nasıl
ayrılır?

ZORUNLU DEĞİL!
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK İSTEYENLERE

Haritadaki eşderinlik eğrisi (izobat) ile göllerin, denizlerin
ve okyanus derinliklerinin yer şekilleri gösteriliyor.

Yer şekilleri en gerçekçi olarak izohips, tarama ve gölgeleme
yöntemleriyle gösterilebilir.

Her haritanın içinde farklı renk ve tonlarda yükselti ve derinlik basamağı
var.

Bilgisayar kartograﬁ, izohips ve renkler sayesinde yerşeklinin çok hızlı
 ve doğru bir şekilde gösterilmesini sağlar.

Pelagonya’nın rakımı 600 metre, Üsküp’ün ise 250 metredir.
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ÜÇÜNCÜ KONUDAKİ BİLGİMİZİN
SİSTEMATİZASYONU
TANIMLAMA ÖDEVLERİ ( BİRİNCİ AĞIRLIKLI SEVİYE)
Dünya kaç zaman dilimine
ayrılmıştır?

Dünya gezegeni en iyi
nerde gösterilir?

A.
B.
C.
D.

A.
B.
C.
D.

Dünya haritası?
Planiglob?
Küre?
Polimerat?

Hangi meridyen tarih hattı
olarak kabul edilir?





A.
B.
C.
D.

ANLAMA ÖDEVLERİ (İKİNCİ AĞIRLIKLI SEVİYE)
Ölçeklerin büyüklüğüne
göre kaç çeşit harita var?
A.
B.
C.
D.

Topograﬁk haritalar hangi
ölçekle hazırlanır?
A. 
B. 
C. 
D.

Çizgi ölçekte sol sıfırdan
devam eden bölüme ne
denir?
A.
B.
C.
D.

Ana ölçü
Temel ölçü
Ön ölçü
Yan ölçü

UYGULAMALI ÖDEVLER (ÜÇÜNCÜ AĞIRLIKLI SEVİYE)
Üsküp ile Londra arasında
saat farkı ne kadardır?
A. 
B. 
C. 
D.

Küçük dağlar kaç
metreden küçük
olanlardır?





A. P
B. P
C. P
D.P

Haritada yer şekli kaç
şekilde gösterilebilir?
A. 
B. 
C. 
D.
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YERKÜRE’NİN DIŞ KISMI
(LİTOSFER)
KONUYA GİRİŞ
Dünya oluştuktan sonra, soğuk hava sahasında hareket ederek,
kendi sıcaklığını yaymış ve giderek soğumuştur. Yerkürenin iç,
özellikle de dış yüzeyinin uzun süren yavaş yavaş soğuması sırasında, bir sürü karmaşık süreçlerden geçerek, sonuçta Dünya’nın
bugünkü yapısı ve görüntüsü meydana gelmiştir. Dünya yüzeyinde katı kaya kabuğu oluşarak, üzerinde kıtalar ve okyanusların
farklı düzeni kurulmuş. Yer şekilleri ile su yüzeyleri bugünkü görünümünü kazanana dek, dağlar ve vadiler oluşumuş.

ÜÇÜNCÜ KONUNUN İÇERİĞİ:
İçerik 1: YERYÜZÜNÜN (DÜNYA’NIN) İÇ YAPISI
İçerik 2: İÇ GÜÇLERİN ETKİSİYLE OLUŞAN YER ŞEKİL
TÜRLERİ



İçerik 3: DIŞ GÜÇLERİN ETKİSİYLE OLUŞAN YER ŞEKİL
TÜRLERİ



İçerik 4: KAYALARIN OLUŞUMU VE KAYA TÜRLERİ
İçerik 5: YERYÜZÜ TOPRAĞININ SIRALAMASI
İçerik 6: TOPRAK ÇEŞİTLERİ
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YERYÜZÜNÜN İÇ YAPISI
OKURKEN ŞUNLARI
ÖĞRENECEKSİN:
• Yeryüzünü (Dünya’yı),
farklı yapıya sahip bir
gezegen olarak tanımayı;
• Dünya’daki mevcut
elemanları saymayı;
• O’nun iç yapısını

anlatmayı;
• İç katmanlarının yapısını
açıklamayı;

DÜNYA GEZEGENİNDE NE VAR
Bir gezegen olarak Dünya kayalardan oluşur.
Kayaların büyük bir kısmı okyanus, deniz ve
göl suları ile kaplıdır. Kayalar ve deniz suyu,
hava ile çevrilidir. Hava ve su Dünya’yı, Güneş sistemindeki diğer gezegenlerden farklı
kılmaktadır.

AŞAĞIDAKİ YENİ KAVRAMLARI
KULLANACAKSIN:
•
•
•
•

Kayakar
Katmanlar
Litosfer
Yeryüzü tabakası
(yeryüzü çekirdeği)
• Dünya’nın çekirdeği
Kayalık manzara

YERYÜZÜ’NÜN İÇ YAPISINI NE KADAR BİLİYORSUN
İnsan bugüne kadar yeryüzünün iç yapısını karada 15 km ve okyanusların dibinde 2 km derinliğe kadar araştırabilmiştir. Yine de, yeryüzünün derinliğine
ne kadar gidilirse sıcaklığın da o kadar arttığını bilimsel olarak kanıtlamıştır.
Yeryüzünün içinde, yeryüzünün yüzeyine kıyasen çok daha yüksek sıcaklıkların
olduğu biliniyor. Bunu, yeryüzüne çıkan sıcak sular da gösteriyor.
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Dünya‛nın
derinliklerine doğru
indikçe her 30
metrede sıcaklığın
neden 1ºC arttığını
düşün?

NP

NP

NP

Dünya’nın iç yapısı
NP

NP

YERYÜZÜ’NÜN KATMANLARI
Birçok bilimsel ölçümlere dayanarak Yeryüzü’nün üç katmana ayrıldığı tespit
edilmiştir. Katmanların her biri ayrı kalınlığa, farklı kimyasal bileşime ve ﬁziksel
özelliklere sahiptir. Dünya’nın yüzeyinden başlayarak içine doğru katmanlar bu
sırayla değişir: yer kabuğu veya litosfer, yeryüzü tabakası (manto) ve
Dünya’nın çekirdeği.
Yer kabuğu
(litosfer)

Dünya’nın çekirdeği

Jeoloji uzmanları yeryüzü
tabakasına neden manto
diyor?

Dünya‛nın çekirdeğinde
50.000ºC sıcaklık oluşuyor.
yeryüzü tabakası
(manto)

Litosfer, Dünya’nın yüzeysel, ince, sert ve kayalık tabakasıdır. Litosfer’in kıtalar altındaki kalınlığı 50 – 70 kilometre, okyanuslar altındaki kalınlığı da 8 – 10
kilometre arasında değişir. Dünya’nın 15 kilometre derinliğinde, daha sonra öğreneceğin, farklı tür kayalar hakimdir.
Yeryüzü tabakası (manto) 2,900 km derinliğe kadar uzanır. Bu kabuğun
daha üst tabakalarında, belirli katmanların sıkça yer değişimi sayesinde sarsma
ve Dünya’nın yüzeyine doğru koyu sıvı kütlenin hareket ettiği görünüyor.
Dünya’nın çekirdeği, Dünya’nın merkezine doğru 2.900 km derinliktedir. Bu
katman 7.000 km kalınlıkta çapa sahiptir. Sıvı halde olduğu için önceki katmanlardan farklıdır. Daha önceleri bu katman ile daha üstteki katmanların yapısı
arasında büyük farkın olduğu ve orada sadece ağır metallerin konsantre olduğu
düşünülüyormuş. Çağdaş bilim ise büyük basınç yüzünden sıvı maddelerin bile
yüksek mukavemetli olduğunu kanıtlamıştır.
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İÇERİĞE BİR BAKIŞ
Asgari bilgi özeti:
• Dünya bir gezegen
olarak çeşitli kayalardan
oluşmuştur;
• Dünya’yı Güneş
sistemindeki diğer
gezegenlerden farklı kılan,
burada havanın ve suyun
bulunmasıdır;
• Dünya’nın (yeryüzü’nün)
iç kısmı, üç katmana
ayrılıyor;
• Litosfer, Dünya’nın
yüzeysel, ince, sert ve
kayalık tabakasıdır;

Ne kadar öğrendiğini kontrol et
1. Litosfer ne tür kayalardan
oluşuyor?
2. Dünya’yı, Güneş sistemindeki
diğer gezegenlerden ayıran
nedir?
3. Yeryüzü’nün iç kısmı kaç
katmana ayrılıyor?
4. Yeryüzü’nün iç ve dış
katmanına ne deniyor?
5. Litosferin kalınlığı
nekadardır?

ZORUNLU DEĞİL!
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK İSTEYENLERE


Litosferin (yerkabuğunun) en üst kısmı genellikle silisyum ile
alüminyumdan oluştuğu için sial bölge olarak adlandırılır;

Litosferin en derin tabakası, büyük miktarda silisyum ve
magnezyum içerdiği için sima adını alır;

Yeryüzü tabakasında nikel ve demirin bulunması nedeniyle buna nife
bölge denir;

Dünya’nın 200 km içinde sıvı yanan kütle bulunuyor;

Dünya çekirdeği bilimde sidosfer olarak geçer;
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İÇ KUVVETLERİN ALTINDA ORTAYA
ÇIKAN YER ŞEKİLLERİ
OKURKEN ŞUNLARI
ÖĞRENECEKSİN:
• Dünya’nın iç kuvvetlerini
tanımayı;
• Yer şekillerinin

oluşumunda tektonik
hareketleri,
• Volkanların ve
depremlerin etkisini
açıklamayı;

• İç kuvvetlerin, onların
özelliklerinin ve yer
şekillerinin ortaya çıkma
sürecini açıklamayı.

DÜNYA YÜZEYİ
Günümüzde Dünya yüzeyi çok farklıdır. Üzerinde yüksek ve alçak dağlar, tepelik alanlar,
geniş ovalar, vadiler, akarsu vadileri, volkanik
koniler, kuru çukurlar ve diğer yerler vardır.
Tüm bu sayılanlar Dünya’daki yer şekillerini
oluşturuyor. Geçmişte yerkabuğu kalınlığının
çok daha küçük olduğu dönemlerde iç kuvvetlerin etkisiyle Dünya yüzeyindeki yer şeklinin
görünümünde sık sık değişiklikler oluyormuş.
Günümüzde Dünya’nın litosfer olarak bilinen
kalın ve sert kayalık kabuğu sayesinde iç kuvvetler çok nadir meydana geliyor.

AŞAĞIDAKİ YENİ KAVRAMLARI
KULLANACAKSIN:
Yer şekli (rölyef)
Tektonik hareketler
Yanardağ (volkan)
Lav gözesi
Krater (yanardağ ağzı)
Magma
Lav
Lav akıntısı
Püskürme
Kaynaç
Deprem
İçmerkez
Merkez üssü (depremin
merkezi)
• Sismik (Rihter) ölçeği

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dağlık bölge
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Demek oluyor ki günümüzde ve geçmişte iç kuvvetler yer şeklini oluştururken,
daha sonra dış kuvvetlerin etkisiyle farklı şekil ve görünüm kazanıyorlar. İç kuvvetler, deprem ve volkanlardan oluşan tektonik hareketlerdir.

Dünya‛nın bugünkü görünümünü
ne zaman kazandığını mutlaka
merak ediyorsun?

İç kuvvet olarak
volkan

Yer şeklindeki büyük değişikliklerin
uzun süren zaman içinde meydana
geldiğini unutma.

TEKTONİK HAREKETLER
İç kuvvetler tektonik hareketler olarak, daha doğrusu Dünya yüzeyinin daha
büyük veya daha küçük parçalarının yükselmeleri veya alçalmaları, kaymaları, yıkılmaları, kayaların, toprakların, kum ya da herhangi başka bir maddenin batması veya birikimi olarak ortaya çıkarlar. Tektonik hareketler, Dünyanın
iç kısmındaki yüksek sıcaklık ile basınçların sonucu olarak Dünya’nın daha üst
katmanlarında değişikiklere yol açıyor. Yerkabuğunın kalınlığı yüzünden günümüzde büyük tektonik hareketler yoktur. Daha geniş, doğrusu büyük tektonik
hareketlerin çok yavaş olması nedeniyle insanlar onları çoğu kez farketmiyor.

Katlanmış yerşekli
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YANARDAĞ (VOLKAN)
Yanardağlar, tepesinde püskürme ağzı bulunan yeryüzündeki dağlardır. Bu
püskürme ağızlarından Dünya’nın yüzeyine doğru: lav, buhar, toz ve farklı gazlar çıkıyor. Yanardağın tepesine lav gözesi, tepesindeki ağıza ise krater denir.
Krater, Dünyanın iç kısmında bulunan ve volkanik kanal veya kanallar olarak
adlandırılan bir veya daha fazla çatlaklartır. Lavın ve diğer volkanik maddelerin
akışına püskürme (erupsiyon) denir. Yeryüzünde püskürme meydana gelmeden önce genelde toprak sarsılır. Güçlü bir püskürme olacaksa, çevredeki toprağın sarsılması da uzun ve kuvvetli olur, yanardağdan ise yer şeklinin değişmesine yol açacak ölçüde çok volkanik malzeme akar.

Günümüzde Dünya‛da yaklaşık 1.300 aktif
yanardağ vardır, ancak bir yılda bunların
arasından sadece 20 – 30‛unda volkanik
patlama meydana gelir.

Krater
Volkanik
tabaka

Kanal

magma
odacığı

Yanardağ görüntüsü
Aktif yanardağ

Bazı yanardağ türleri etrafa çok lav
akıntısı püskürterek büyük felaketlere hatta insan kayıplarına neden olur.
Günümüzde yanardağlar, aktif ve uyuyan yanardağlara ayrılır. Yeryüzünde geçmişte yanardağ patlamalarının
meydana gelmiş olduğu yerlerde, günümüzde kaplıcalar ve kaynaçlar
(gayzerler) görünür. Kaynaçlar, dışarıya doğru 10 - 50 metre yüksekliğine kadar su buharı ve su damlacıklar
fışkırtır.

Kaynaç
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DEPREM
Dünya yıldan yıla giderek soğudukça Dünya’nın çekirdeği de küçülerek toplanıyor, aynı zamanda bu olgular yüzünden yerkabuğu alçalıyor. Dünya’nın kabuğu
soğuk ve katı olduğundan içinde bazı yerlerde çatlaklar oluşuyor ve katmanların
hareket etmesine neden oluyor. Katmanların hareket ettiği yerlerde ise içeriden
sarsıntılar meydana geliyor. Depremin meydana geldiği yer içmerkez olarak
bilinir. Odak noktasından dikey olarak, daha doğrusu depremin en hızlı ve en
güçlü hissedilen yeryüzüne kadar olan en kısa mesafe, merkez üssü olara belirlenir.

Tektonik hareketler ve
depremin oluşumu

Depremler ayrıca bazı daha büyük boşluklardan birinde kırıkların (fay hatları)
çatlamasıyla veya öğrenmiş olduğun gibi, daha güçlü volkanik patlaması sonucu
gerçekleşebilir. Depremlerin oluşumu ve gücü sismograf denilen cihazla ölçülerek, Richter ölçeğine göre 1- 9 derece arasında sismogram veya Mercalli
ölçeğine göre 1 – 12 derecelik ölçüm elde edilir. Dünya yüzeyinde gerçekleşen
depremlerin büyük bir kısmı küçük şiddetli olanlardır.

Tsunamiler, deniz
altındaki depremlerden
kaynaklanan büyük,
yüksek ve güçlü
dalgalardır.

Tsunami
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İÇERİĞE BİR BAKIŞ
Asgari bilgi özeti:

Ne kadar öğrendiğini kontrol et

• Günümüzde Dünya yüzeyi
çok farklıdır;

1. Dünya’nın yüzeyi nasıldır?

• Günümüzde iç kuvvetler
çok nadiren meydana gelir;
• İç kuvvetler tektonik
hareketler, volkanlar ve
deprem sonucu ortaya
çıkıyor;
• Depremin meydana geldiği
yer içmerkez olarak bilinir.

2. Dünya’da hangi iç kuvvetler
vardır?
3. Tektonik hareketler nedir?
4. Volkanlar hangi bölümlerden
oluşur?
5. Kaynaçlar (geyzer) nedir?
6. Deprem nasıl meydana
gelir?
7. Depremin meydana
geldiği ve gücünün en çok
hissedildiği yere ne denir?

ZORUNLU DEĞİL!
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK İSTEYENLERE

Yerkabuğu 7 büyük ve 20 küçük tektonik lehvadan oluşur.
Aralarında bazıları sık sık çarpışarak deprem meydana gelir.

San Francisco şehrinin bulunduğu yer Dünya’nın en aktif deprem
alanıdır.

Günümüzde çağdaş yüksek binalar çok güçlü depremlere
dayanıklıdır.

Volkanlar ve depremler genelde büyük fay hatları boyunca görünür.

Eski volkanik patlamalarla örtülü bitki, hayvan veya yerleşim
yerlerinde inceleme yapan arkeologlar, bu volkanların tarihi yaşını
öğrenebilir.
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DIŞ KUVVETLERİN ETKİSİ ALTINDA MEYDANA
GELEN YER ŞEKİL ÇEŞİTLERİ
OKURKEN ŞUNLARI
ÖĞRENECEKSİN:
• Dünya’nın dış güçlerini
tanımayı ve açıklamayı;
• Güneş sıcaklığının,
 atmosferdeki suyun,
deniz suyunun,
nehir suyunun, buz
ve rüzgarın etkisini
açıklamayı;
• Dış güçlerin ortaya
çıkma sürecini
açıklamayı ve
• Yer şekil çeşitlerinin
oluşturulmasında onların
özelliklerini açıklamayı.

DIŞ KUVVETLERİN MEYDANA GELMESİ
Dış kuvvetlerin etkisi altında yer şekillerinin
meydana gelmesinden sonra, aynı dış kuvvetlerin yer şekillerine bugünkü görünümünü
verdiğini veya görünüşünde diğer değişikliklere neden olduğunu öğrendin. Dış kuvvetlerini, en çok, Güneş sıcaklığının enerjisi, değişik
hava sıcaklığı ve hava hareketi, yağışlar, nehir
ve deniz suyunun hareketi, buzlar ve organik
süreçler oluşturuyor. Tüm bu olaylar kayaların
dağılması, ufalanması ve parçalanmasına, daha doğrusu Dünya yüzeyi’nin görünümünün değişmesine neden oluyor.

AŞAĞIDAKİ YENİ KAVRAMLARI
KULLANACAKSIN:

 Dış kuvvetler
 Organik süreçler
 Erozyon (aşınma)
 Birikim
 Vahalar
 Buzul göller
 Çukurlar
 Mağaralar
Dış kuvvetlerin etkisiyle
kayaların parçalanması
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EROZYON VE BİRİKİM
Kayaların yıkılmasına genel olarak erozyon (aşınma), yıkılmış malzemelerin
istiﬂenmesine ise birikim denir. Bu iki süreçle Dünya yer şeklinin kalıcı görünümü değişerek, yeni biçimler meydana geliyor. Dış kuvvetlerin etkisi farklıdır,
ancak nihayetinde Dünya yüzeyinin düzlenmesi sona eriyor.

Erozyon, gece ve gündüz sıcaklıkları
arasında büyük farkın olduğu
bölgelerde en belirgindir.

Yeryüzünde yoğun otlar veya bitki
örtüsü varsa, toprak erozyonu çok daha
azdır veya hiç yoktur.
Toprağın erozyonu

Güneş ışınları Dünya yüzeyini eşit şekilde ısıtmaz. Kayalar gündüz sıcaklığında
genişliyor, geceleri ise çok daha düşük sıcaklıklar nedeniyle toplanıyor ve böyle
aralıklı genişlenip toplanması nedeniyle bir süre sonra çatlıyor. Daha sonra bu
çatlaklara su girebilir. Çatlaklara giren su buzlandığında çatlağı genişleterek, kayanın daha küçük parçalara dağılmasına, daha sonra başka bir gücün etkisiyle
birikintinin oluşmasına neden olabilir.

Dış güçlerin etkisiyle
kayaların dağılması
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FARKLI DIŞ GÜÇLERİN ETKİSİYLE
FARKLI YER ŞEKİLLERİNİN OLUŞUMU VE
ŞEKİLLENDİRİLMESİ
Kayaların, Güneş sıcaklığının etkisiyle dağıldığını öğrendin. Bu süreç, kumlu tepelerin
meydana geldiği çöllerde en çoktur.
Kumlu çöllerde rüzgar ufak kum tanelerini yüzeye estirmesi durumunda sadece çıplak taşlar kalarak, kaya çölü meydana gelir.
Çöllerde su, bitki örtüsü ve vaha olarak bilinen nüfusa sahip yerler vardır.
Nehirler, nehir suyunun gücüyle akış yönünü değiştiriyor, nehir kıvrıntıları oluşuyor,
nehir yataklarının bölümleri gömülüyor, genişliyor ve derinleşiyor. Derinde nehir akımları daha yavaştır, burada taşıdığı doğranmış
malzeme birikerek nehir adası oluşabilir
veya nehrin ağzı değişebilir.

Çöl manzarası

Nehir erozyonu ve
kanyon oluşumu

Deniz suyu, güçlü ve yüksek dalgaların oluşumu ile karakterize edilir. Dalgaların vuruş
etkisiyle sahiller yarılarak, yüksek sarp kıyılar meydana geliyor. Kayalar ufak parçacıklar halinde doğranırsa ileride kumlu plajlar
da ortaya çıkabilir.
Buz da yıkıcı etkiye sahiptir ve çökeltiler
oluşturarak yer şeklinin biçimini değiştiriyor.
Daha sonra buzların erimesiyle buzul göller
oluşuyor.

Yüksek sarp kıyılar

Yağışlar mekanik etkinin yanısıra kimyasal
etki de gerçekleştirerek, kireçtaşının daha
hızlı yıkılmasına ve çürümesine yol açar. Kireçtaşı genelde uzun ya da geniş boşluklarla
kesişmektedir. Kireçtaşlı alanlarda kayaların
dağılmasıyla, halk arasında çukurlar ve mağaralar olarak bilinen, derin boşluklar oluşuyor.
Kireçtaşı yer şekli –
mağara
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İÇERİĞE BİR BAKIŞ
Asgari bilgi özeti:
• Dış kuvvetler, yer
şekillerinin bugünkü
görünümünü meydana
getirmiştir;
• Kayaların yıkılmasına
genel olarak erozyon
(aşınma), yıkılmış
malzemelerin
istiﬂenmesine ise birikim
denir;
• Kayaların, Güneş
sıcaklığının etkisiyle
dağılıyor;
• Buz da yıkıcı etkiye
sahiptir ve yer şeklinin
biçimini değiştiriyor;

Ne kadar öğrendiğini kontrol et
1. Hangi olgulara dış kuvvetler
denir?
2. Toprak erozyonu nasıl
meydana gelir?
3. Birikim (akumulasyon) nedir?
4. Güneş sıcaklığının tekisi
altında kayalar nasıl
dağılıyor?
5. Yağışların yer şekillerinin
biçimlenmesindeki etkisi
nasıldır?
6. İnsanın, yer şeklini nasıl
değiştirdiğine dair bir örnek
ver!

ZORUNLU DEĞİL!
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK İSTEYENLERE

İyalya’nın kuzeyindeki Lombard ovası, Alplerden gelen Po
nehrinin taşıdığı ince kum ve parçalanmış malzemelerden
oluşmuştur.

Kireçtaşıyla kaplı bölgelerde, atmosferin ve nehir suyunun etkisiyle
yıkılmaya ve çürümeye yüz tutmuş yerlerde yeni kireçtaşı yer
şekilleri oluşur.

Kolorado gibi büyük nehirler zamanla, 1000 metre üzerinde
yükseklte vadi kenarlarına sahip koyak ve kanyonlar oluşturuyorlar.

Tektonik hareketler yüzünden nehir yatağının bir kısmının çökmesi
durumunda büyük şelaleler oluşabilir.


Dünya’nın en büyük şelalesi Güney Amerika’nın Venezuela
devletindeki Angel şelalesidir.
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KAYALARIN OLUŞUMU VE KAYA TÜRLERİ
OKURKEN ŞUNLARI
ÖĞRENECEKSİN:
• Dünya’nın farklı
kayalardan oluştuğunu;

YERKABUĞUNUN YAPISI

• Oluşumuna göre
kayaları ayırt etmeyi;

Günümüzde yerkabuğu veya litosfer: oluşumu, bileşimi ve görünümü bakımından
birbirinden farklı olan kayalardan oluşmuştur. Bilimde petrograﬁ denilen ve kayaların

oluşumunu bilimsel olarak inceleyen bilim
dalı mevcuttur. Kayalar oluşumuna, yapılarına ve görünümüne göre: tortul (sedimanter), magmatik (volkanik) ve metamorﬁk
(başkalaşmış) kayalara ayrılır.

• Farklı kaya türlerinin
oluşum biçimlerini
açıklamayı;
• En bilinen kayaları
saymayı: tortul,
magmatik ve
başkalaşmış;

AŞAĞIDAKİ YENİ KAVRAMLARI
KULLANACAKSIN:

 Yerkabuğu
 Litosfer
 Tortul kayalar
 Magmatik kayalar
 Başkalaşmış kayalar
Tortul (sedimanter) kaya

TORTUL (SEDİMANTER) KAYALAR
Tortul kayalar okyanuslarda, denizlerde, göllerde, nehirlerde ve karada parçalanmış ufak malzemelerin birikmesi ve birleşmesi ya da semdimentasyonu ile
oluşurlar. Bu tip kayanın ikiye bölünmesi halinde, kalınlık ve rengine göre yatay
şekilde farklı katmanlar farkedeceksin. Tortul kayalarda fosil olarak bilinen ölü
hayvan ve bitki kalıntıları bulunabilir.
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Biriken ve katmanlaşan mazlemenin türüne ve kökenine göre üç çeşit tortul
kaya vardır: ﬁziksel, kimyasal ve organik. En tanıdık tortul kayalar: kil taşı,
konglamera, kaya tuzu, jips, kireç taşı ve traverten kayalarıdır.

MAGMATİK (VOLKANİK) KAYALAR
Volkanlarda, volkanik patlamanın oluşumuyla yeryüzünün içinden sıcak sıvı lav
veya magmanın çıktığını öğrendin. Bu
malzeme koyu sıvı halinde olduğu için
Dünya yüzeyine yayılıyor ve birikiyor veya
bazı bolşukları dolduruyor. Lavlar yavaş
yavaş soğuyarak katılaşıyor, yani lavlardan çok güçlü kayalar meydana geliyor.
En ünlü volkanik kayalar: granit, diyorit,
andezit ve bazalttır. Bu kayalar büyük,
sert ve yoğun oldukları için işleniyor ve inşaat sektöründe oldukça çok kullanılıyor.

Volkanik kaya

Volkanik kayaların kesin bir
şekli yoktur ve çok serttir.

METAMORFİK (BAŞKALAŞMIŞ) KAYALAR
Sedimanter veya volkanik kayalar kendi ﬁziksel ve kimyasal özelliklerini kısmen
veya tamamen değiştirme fırsatını bulduklarında genelde metamorﬁk kayalara dönüşüyorlar. Değişiklikler genelde yerkabuğunun derinliklerinde hüküm
süren sıcaklık ve basınçla meydana gelir. Bu gerçekler, yeryüzeyinde olan kayaların: tektonik hareketler, güçlü depremler ve volkan patlamaları sonucu iç
katmanlara çökmesine ve uzun bir süre sonra değişmelerine, yani transforme
olmalarına neden olduğu sonucuna varmamıza neden oluyor.
Değişmiş kayalar arasında
en ünlüsü kireçtaşı dönüşümü ile oluşan mermer ve
granit dönüşümü ile ortaya
çıkan gnaystır. Yerkabuğunun derinliğinde veya yüzeyinde, tanıştığın üç tür kayanın yanısıra maden tabakası
ve enerji kaynakları vardır.
Metamorﬁk kaya –
mermer
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İÇERİĞE BİR BAKIŞ
Asgari bilgi özeti:

Ne kadar öğrendiğini kontrol et

• Günümüzde yerkabuğu veya
litosfer çeşitli kayalardan
oluşuyor;

1. Yerkabuğu veya litosfer hangi
tür kayalardan oluşuyor?

• Kayalar, oluşumuna,
yapılarına ve görünümüne
göre: tortul, volkanik ve
başkalaşmış kayalara ayrılır;
• Tortul kayalar parçalanmış
ufak malzemelerin
birikmesi ve birleşmesi ya
da semdimantasyonu ile
oluşurlar.
• En ünlü volkanik kayalar:
granit, diyorit, andezit ve
bazalttır.

2. Sedimanter kayalar kaça
bölünüyor?
3. En ünlü sedimanter kayalar
hangileridir?
4. Volkanik kayalar nasıl
meydana geliyor?
5. En ünlü volkanik kayalar
hangileridir?
6. Başkalaşmış veya metamorﬁk
kayalar nasıl oluşuyor?
7. En ünlü başkalaşmış kayalar
hangileridir?

ZORUNLU DEĞİL!
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK İSTEYENLERE

Yerkabuğunun derinliğindeki volkanik kayalar çok serttir,
ancak Dünya yüzeyinde bulunmaları durumunda sertliğini
kaybeder ve çürümeye yüz tutar.

Tortul veya sedimanter kayalara daha katmanlaşamış kayalar da denir.

Bütün diğer cisimler için olduğu gibi kayalar için de döngüleri olduğu
söyleniyor. Bu ise kayaların daima oluştukları yerde kalmadıklarını
gösteriyor.

Dünya’nın en ünlü kayalarından biri Orta Avustralya’da bulunan Ayers
kayası (Uluru) sertleşmiş kumtaşından oluşmuştur.

Mineraller kayaları oluşturuyor, farklı kombinasyonlardan oluşan
mineraller ise farklı kaya türleri oluşturuyorlar.


Lavlar yerkabuğunun derinliğinde de sertleşebilirler ve burada volkanik
kayalar oluşabilir.
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DÜNYA’DAKİ KARALARIN DAĞILIMI
OKURKEN ŞUNLARI
ÖĞRENECEKSİN:
• Dünya’nın yüzeyini veya
büyüklüğünü;
• Yeryüzünde karaların ve
suyun dağılımının nasıl
olduğunu;
• Kıtaların büyüklüğünü ve
onların konumunu;
• Yeni ve Eski kıtayı
birbirinden ayırt etmeyi.

DÜNYA’NIN YÜZEYİ
Dünya’nın yüzeyi 510 milyon km2’dir. Dünya’nın büyük bir kısmı suyla, yani okyanus ve
denizlerle kaplıdır. Bütün okyanuslar ve denizler birbirine bağlanarak Dünya Denizini oluşturuyor. Dünya Denizi 361 milyon km2’lik bir
alanı, yani Dünya’nın %71’ini, karalar ise 149
milyon km2 veya %29’nu kaplamaktadır. Demek oluyor ki Dünya’nın 2/3’ünü su, 1/3’ünü
kara oluşturuyor.

AŞAĞIDAKİ YENİ KAVRAMLARI
KULLANACAKSIN:














Kıtalar
Adalar
Dünya denizi

Avrupa
Asya
Afrika
Kuzey Amerika
Güney Amerkika
Avustralya
Antarktika
Eski Dünya
Yeni Dünya

Dünya denizleri ve kıtaların
görünümü

KITALAR

Her tarafı dünya sularıyla çevrili olan en büyük
kara parçalarına kıta denir. Yeryüzünde yedi kıta
vardır: Avrupa, Asya, Afrika, Kuzey Amerika,
Güney Amerika, Okyanusya ile beraber Avustralya ve Antarktik. En büyük kıta Asya, en küçüğü Avustralya’dır. Tüm kıtaların
toplam alanı 139 milyon km2’dir. Geri kalan 10 milyon km2’yi adalar oluşturuyor.
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Karaların büyük bir bölümü kuzey Yarımkürede bulunuyor: Avrupa, Asya, Kuzey Amerika ve Afrika’nın yarısı. Kuzey Yarımküre’nin %61’i su, %39’u karayla
kaplıdır. Güney Yarımküre’de yer alan kıtalar ise: Afrikanın Güney kısmı, Güney
Amerika, Avustralya, Antarktik ve Okyanusya’da bulunan adaların büyük bir
kısmı. %81’i su, %19’u karayla kaplıdır.

KUZEY
AMEİKA

ASYA

AVRUPA

AFRİKA

GÜNEY
AMERİKA
AVUSTRALYA

Dünya üzerinde kıtaların
dağılımı

KITALAR NE KADAR BÜYÜKTÜR?
•
•
•
•
•
•
•

АSYA – 44 mil. km2
АFRİKА – 30 mil. km2
K. AMERİKA – 24 mil. km2
G. АМERİKА – 18 mil. km2
АNTARTİKA – 14 mil. km2
AVRUPA – 10 mil. km2
АVUSTRALYA ve ОКYANUSYA – 9 mil. km2

Kuzey yarımkürenin 2/5 karadan, 3/5 ise Dünya denizlerinden oluştuğu, Güney yarımkürenin de 1/5 karadan, 4/5 de
su yüzeylerinden yani Dünya
sularından oluştuğu sınucuna
varabiliriz.

ESKİ VE YENİ DÜNYA
Uzun zaman önce var oldukları bilindiği için Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları, Eski
Dünya kıtaları olarak sayılmıştır. 16.cı yüzyılın sonuna kadar bu kıtalardan başka kıtaların olmadığı düşünülürmüş. Christopher Columbus, Amerigo Vespucci,
Ferdinand Magellan ve James Cook tarafından gerçekleşen büyük coğraﬁ keşiflerle Yeni Dünya kıtaları, daha doğrusu Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya
ve Antarktika kaşfedilmiştir.
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İÇERİĞE BİR BAKIŞ
Asgari bilgi özeti:

Ne kadar öğrendiğini kontrol et

• Dünya’nın yüzeyi 510
milyon km2’dir;

1. Dünya’da karanın yüzeyi
nekadardır?

• Dünyadaki karalar 149
milyon km2’lik bir alana
sahiptir;

2. Dünya’nın kaç kıtası var?

• Dünya yüzeyinde yedi
kıta vardır: Avrupa, Asya,
Afrika K. Amerika, G.
Amerika, Avustralya ve
Antarktika;
• Avrupa, Asya ve Afrika
kıtaları, Eski Dünya
kıtaları sayılır.

3. Büyüklüklerine göre
kıtaları say.
4. Hangi yarımkürede daha
çok kıta var?
5. Hangi kıtalarYeni Dünya,
hangileri Eski Dünya
ülkeleridir?

ZORUNLU DEĞİL!
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK İSTEYENLERE

Antarktika, uluslararası anlaşmalara göre serbest bölge
olmasına rağmen birçok ülke buradan kısım almıştır.

Avrupa ve Asya bir bütün oluşturmaktadır. Bu, 54 milyon km2’lik
alana sahip büyük bir Avrasya karasıdır.
Dünya’nın en büyük adası 2.000.000 km2’ lik bir alana sahip olan
Grönland’dır.

Afrika kıtasında 54 devlet vardır. Aynı zamanda ülke de olan tek
kıta, Avustralya’dır.

17 milyon km2 ile Rus Federasyonu en büyük devlettir. En küçük
devler ise İtalya’nın Roma şehrinin merkezinde bulunan, 0.44
km2’ye sahip Vatikan’dır.


Kıtalar birbirinden okyanuslar, denizler ve boğazlar ile ayrılır.
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TOPRAK TÜRLERİ
OKURKEN ŞUNLARI
ÖĞRENECEKSİN:
• Dünya’nın toprak
tabakalarını ayırt
etmeyi;
• Toprağın oluşum
sürecini;
• Toprak türlerini
dağılımını etkileyen
doğal faktörleri
tanımayı;
• Toprağın bölgesel
dağılımını.

AŞAĞIDAKİ YENİ KAVRAMLARI
KULLANACAKSIN:
• Toprak

TOPRAK NEDİR
Toprak, Dünya’daki kıtaların ve adaların büyük bir bölümünü kapsayan üst tabakadır.
Toprağın yapısını oluşturan ufak maddeler
farklı büyüklüktedir. Bu maddeler genellikle
toz veya ufak kum büyüklüğündedir. Toprak
tabakasının bileşimi aslında minerallerden ya
da çürümüş kayalardan, organik bölümden
veya humus ile sudan oluşan kompakt karışımdır. Toprağın kalitesinde tüm bileşenlerin
önemi büyüktür, ancak organik bölümün ya
da humusun özel rölü vardır. Humusun bitki
yaşamının gelişmesinde katkısı büyüktür ve
aynı zamanda suyu, toprağın yüzeyinde tutar.
Humusun, ölü organizmaların çürüklerinden
oluştuğunu hatırla.

• Mineraller
• Humus
• A katman
• B katman
• Kırmızı toprak
• Siyah toprak
• Podzol toprak
• Kumlu toprak

Toprak proﬁli
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TOPRAK KATMANININ YAPISI
Toprakta farklı kalınlığa ve özelliklere sahip üç katman mevcuttur. Toprağın en
üst kısmında ufalanır verimli toprak katman yayılır. A - katman denilen toprağın bu katmanı mineraller ve humusla zengin olup, genelde 0,20 - 0,40 cm
kalınlığındadır. A katmanın altındaki B - katman verimsizdir ve burada A katmanından gelen yıkanmış mineraller birikir. Bunun yanısıra B -katmanında kum,
kil ve taş vardır. Üçüncü ve son katman ufalanmış taş ve kilden oluşan katı katmandır. Genellikle yağmur sularıyla humus toprağın alt kısımlarına taşınır. Bu
yüzden yıl zarfında en az bir kez işlenebilir toprak derinden sürülerek, humus
toprağın en üst kısmına getirilmelidir.

Bitkilere besin ve su sağlama
yeteneğine sahip ve Dünya‛nın üstünü
örten ince yüzey tabakasına, toprak
denir.
A katman

Toprak ile Dünya yüzeyi veya Dünya
kavramları arasındaki ortak ve farklı
özelliklerin ne olduğunu düşün ve bul.

B katman

TOPRAK OLUŞUMUNU BELİRLEYEN
FAKTÖRLER

kil

Toprağın oluşumunda birçok doğal faktörün
rölü vardır: mineralojik bileşimleri yüzünden
görünümleri çökmüş kayalar, iklim ve iklim
faktörleri, yer şekilleri, daha doğrusu arazinin
dış görünümü, bitki örtüsü ve insan. Dünya
yüzeyindeki doğal faktörlerin etkisiyle farklı
toprak türleri meydana gelmiştir. Her toprak
türüne belli bitki topluluğu bağlıdır.

kum

taşlar

toprak katmanı’nın yapı
proﬁli
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YERYÜZÜNDE TOPRAK DAĞILIMI
Yeryüzünde toprakların alan dağılımı en
çok iklim faktörlerine, daha doğrusu iklim
kuşaklarına bağlıdır.
Kumlu topraklar, Afrika çölleri veya diğer kıtalardaki büyük nehirler, göl ve deniz
kıyılarında olduğu gibi, çoğunluklar gece
ve güzdüz sıcaklıkları arasında büyük fark
yaşanan bölgelerde meydana geliyor. Bu
topraklar humus bakımından yoksundur.
Alüvyon ovalarından oluşan kumlu topraklar bir istisna teşkil ediyorlar. Burada
nehirler, nehir yataklarından taşıp, toprak
yavaş yavaş alüvyon ovalarına dönüşüyor.
Kırmızı toprak, humus bakımından yoksun, Güney Asya, Güney Amerika, tropikal Afrika, Kuzey Avustralya ve Güneydoğu Avrupa’nın bazı bölümlerinde, sıcak ve
nemli iklime sahip bölgelerde bulunur.

Kumlu toprak

Kırmızı toprak

Siyah toprak, ufalanan ve humusla zengin topraktır. Yarı kurak karasal iklimin hakim olduğu Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika’da en yaygındır.
Podzol, daha az verimli topraktır. Büyük
miktarda yağışların olduğu, ılıman karasal
iklime sahip alanlarda vardır. Kuzey Yarımküre’de, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika’da 500-600 coğraﬁ genişliğe hakimdir.

Yağmur ve kar yağışları olmazsa
toprak çatlak olur, humusu olmaz ve
böylece verimsiz olur. Bu toprakta
bitkiler yoktur.

Siyah (humuslu) toprak

Podzol toprak
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İÇERİĞE BİR BAKIŞ
Asgari bilgi özeti:
• Toprak, Dünya yüzeyinin
büyük bir bölümünü
kapsayan üst tabakadır;
• Toprak tabakasının
bileşimi aslında kompakt
karışımdır;
• En üstte mineraller ve
humusla zengin olan ve
A - katman denilen toprak
vardır;
• Dünya yüzeyindeki doğal
faktörlerin etkisiyle farklı
toprak türleri meydana
gelmiştir.

Ne kadar öğrendiğini kontrol et
1. Toprak tabakası nedir?
2. Toprak neyden oluşur?
3. Toprağın yapısı nasıldır?
4. Toprak tabakasının yapısı
hangi faktörlere bağlıdır?
5. En bilinir toprak türleri
hangileridir ve nerede en
yaygındır?
6. En verimli toprak
hangisidir?
7. Doğal faktörler toprağın
kalitesini nasıl etkiler?

ZORUNLU DEĞİL!
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK İSTEYENLERE

Farklı bitki türlerinin çoğu aynı toprakta yaşayamaz.

Toprak, dokusuna göre veya kum, toz ve kil içeriğine göre:
kumlu, killi ve balçıklı olarak ayrılır.

5 cm’lik verimli toprağın oluşması için 100’den 2.000 yıla kadar
bir sürenin geçmesi lazım.

Bir toprak parçacığında %45 mineraller, %5 humus ve %25
hava ve su vardır.

Toprağın önemi büyüktür, bu yüzden Resne elmasıyla, Koçana
pirinciyle, Kavadartsi üzümüyle veya Ustrumca biberiyle
ünlüdür.

89

DÖRDÜNCÜ KONUDAKİ BİLGİMİZİN
SİSTEMATİZASYONU
TANIMLAMA ÖDEVLERİ (BİRİNCİ AĞIRLIKLI SEVİYE)
Dünya’nın merkezine ne
denir?
A.
B.
C.
D.

Taş kabuğu
Çekirdek örtüsü
Volkanik kabuk
Dünya’nın çekirdeği

Tektonik hareketler nasıl
güçlerdir?
A.
B.
C.
D.

Yüzeysel?
İç?
Dış?
Yan?

Depremin meydana geldiği
yere ne denir?
A.
B.
C.
D.

Yatak
Merkez üssü
İçmerkez
Kırık

ANLAMA ÖDEVLERİ (İKİNCİ AĞIRLIKLI SEVİYE)
Yanardağın en üst
kısmına ne denir?
A.
B.
C.
D.

Krater
Кule
Kanal
Çatlak

Katmanlı kayalar
hangileridir?

Yeryüzünün iç yapısı kaç
katmana ayrılır?

A. Magmatik
B. Volkanik
C. Tortul (sedimanter)
D. Püskürük

A. 
B. 
C. 
D.

UYGULAMALI ÖDEVLER (ÜÇÜNCÜ AĞIRLIKLI SEVİYE)
Mermer nasıl kayadır?
A.
B.
C.
D.

Katmanlı
Başkalaşmış
Volkanik
Yeraltı

Yeryüzünde kaç çeşit
deprem meydana geliyor?
A.
B.
C.
D.

Dünya’da alan açısından
ikinci kıta hangisidir?
A.
B.
C.
D.

Asya
Afrika
Avrupa
Antartik

90

HAVANIN SU TABAKASI
(HİDROSFER)

KONUYA GİRİŞ
Su tabakası veya hidrosfer, okyanus, deniz, göl, nehir, bataklık,
Dünya yüzeyinde, sürekli kar ve buz üzerinden oluşan su, atmosferdeki su ve yerkabuğundaki sulardan oluşmaktadır. Sular
şöyle ayırlır: Dünya Denizini oluşturan okyanus ve deniz suları,
kara suları ve atmosfer suları. Su tabakası, Dünya’nın bu şekilde
görünüşünde ve yaşamın varlığında en önemli faktörlerden biridir.

BEŞİNCİ KONU BAŞLIKLARI:
İçerik 1: DÜNYA DENİZİ
İçerik 2: DENİZ SUYUNUN ÖZELLİKLERİ
İçerik 3: YERALTI SULARI VE KAYNAKLAR
İçerik 4: NEHIR VE GÖLLER
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DÜNYA DENİZİ
OKURKEN ŞUNLARI
ÖĞRENECEKSİN:
• Dünyadaki Dünya
Denizinin dağılımını
tanımayı;
• Okyanusları en büyük
su yüzeyi olarak
adlandırmayı;

DÜNYADAKİ SULAR
Dünyanın 510 milyon km2’lik toplam yüzeyinin daha büyük kısmının, yaklaşık 2/3 veya
%71 oranının su ile kaplandığını öğrendin.
Dünya Denizi 361 milyon km2’lik yüzeyi
kapsar.

• Okyanusların coğraﬁ
konumunu açıklamayı;
• Denizleri ve onların
Dünya Denizinin daha
küçük bölümleri olarak
ayırt etmeyi.

AŞAĞIDAKİ YENİ KAVRAMLARI
KULLANACAKSIN:
• Okyanuslar
• Denizler

deniz yüzeyi

• Kenar denizler
• Kıtalar arası
• İç denizler
• Deniz kıyısı
• Adalar
• Yarımadalar
• Peninsula
• Körfezler
• Kıstaklar

OKYANUSLAR - EN BÜYÜK SU YÜZEYLERİ
Okyanuslar, genelde, Dünya’nın kıtalarla sınrlı veya bölünmüş, en büyük su yüzeyleridir.
En büyük okyanus, 180 milyon km2’lik yüzeyi
olan Büyük Okyanus ya da Pasiﬁk Okyanusu’dur. Kuzey ve Güney Amerika’nın batı kıyıları ile Asya ve Avustralya’nın doğu kıyıları
arasında uzanır. İkinci en büyük okyanus, 93
milyon km2’lik yüzeyi olan Atlas Okyanusudur.
Avrupa ve Afrika’nın batı kıyıları ile Kuzey ve
Güney Amerika’nın doğu kıyıları arasında bulunur.
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Hint Okyanusu, 75 milyon km2’lik yüzeyi olan ve Afrika, Asya ile Avustralya
arasında bulunan üçüncü büyük okyanustur. 13 milyon km2’lik yüzeyi olan Ku-
zey Buz Denizi ise en küçük okyanustur ve Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika
kuzey kıyıları ile Kuzey Kutup arasında bulunur.
Okyanusların dibi düz değildir, aksine tümsek ve yokuşlar bulunur. Okyanus ve
denizlerin yokuşlarının dik taraﬂarı yoktur, bu yokuşlar haﬁf ve yuvarlaktır. Büyük Okyanus, Güneydoğu Asya’da Filipinler yakınlığındaki Mariana Adalarında,
10.915 metre olmak üzere, en büyük derinliğe sahiptir.
Kuzey Buz Denizi

Büyük Okyanus

Atlantik Okyanusu

Büyük Okyanus

Hint Okyanusu

Dünyada okyanusların
bulunduğu yerler

Dünya haritasını gözden geçir
ve kaç okyanusun var olduğunu
tespit et. Onları büyüklüklerine
göre say ve hangi kıtaların
arasında bulunduklarını belirt.

Bazı denizler, adlarını, deniz suyunun rengine
veya başka bir özelliğine göre almıştır: Sarı
Deniz, Kızıldeniz, Sargasso Denizi, Adriyatik
Denizi vb.

DENİZLER
Denizler okyanuslara göre daha küçük su yüzeyleridir ve onlardan bazıları okyanusun bölümleridir. Bulundukları yere göre, denizler şöyle ayrılır: kenar denizler, kıtalararası denizler ve iç denizler. Kenar denizler kıtaların yanında bulunur. Kıtalararası denizler, kara ile çevrili ve sadece bir bölümü başka bir su yüzeyiyle bir boğaz üzerinden bağlanan denizlerdir. İç denizler ise, bir veya birden
çok adayla çevrili denizlerdir. En tanınmış denizler şunlardır: Akdeniz, Adriyatik
Denizi, Karadeniz, Baltik Denizi vb.
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KIYI VE KIYI ÇİZGİSİ
Kara ve denizin çakıştığı çizgiye kıyı çizgisi, deniz kıyısının hemen yanında
arazinin dar kuşağına ise sahil denir. Karada ve Dünya Denizinde, yatay düzeyde ortak yer şekilleri vardır: adalar, yarımadalar, peninsulalar, körfezler ve
kıstaklar. İnsan, deniz yollarını kısaltmak amacıyla, kıstaklardaki karayı kazar
ve denizleri kanallarla bağlar. En tanınmış kanallar arasında Süveyş Kanalı ve
Panama Kanalı yer alır.

İÇERİĞE BİR BAKIŞ
Asgari bilgi özeti:
• Sular Dünya yüzeyinin
yaklaşık 2/3’nü ya da %71’ni
kapsar;
• Okyanuslar en büyük su
yüzeyleridir;
• En büyük okyanus, 180
milyon km2’lik yüzeyiyle
Büyük Okyanustur;
• Denizler, okyanuslara
kıyasen daha küçük su
yüzeyleridir;
• Kara ve denizin çakıştığı
çizgiye kıyı çizgisi denir.

Ne kadar öğrendiğini kontrol et
1. Dünya Denizinin yüzeyi ne
kadardır?
2. Dünyada kaç okyanus vardır?
3. Okyanusları, büyüklüklerine
göre say?
4. Büyük Okyanusun en büyük
derinliği ne kadardır?
5. Denizler nasıl ayrılır?
6. Kıyı çizgisi nedir?


ZORUNLU DEĞİL!
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK İSTEYENLERE

Kuzey kutup bölgelerinin en büyük kısmı Kuzey Buz Denizi
ile kaplıdır.

Büyük Okyanus, Atlas Okyanusu ve Hint Okyanusu, güney
yarımkürede sınırılı değildir ve burada birbirine karışır.

Yapay kanallar, denizlerin doğal bağlantısı olmadığı fakat deniz
yollarının kısaltılması ihtiyacı olduğu zaman inşa edilir.

Orta Amerika’daki Panama kanalı Büyük Okyanus ve Atlas Okyanusunu
bağlar.

Okyanus ve deniz üzerinden ulaşım, diğer ulaşım dallarına kıyasen, en
ucuzdur.
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DENİZ SUYUNUN ÖZELLİKLERİ
OKURKEN ŞUNLARI
ÖĞRENECEKSİN:
• Deniz suyu ile tatlı su
arasındaki farkları;
• Deniz suyunun
hareketlerini
tanımlamayı;
• Sıcak ve soğuk deniz
akıntılarını açıklamayı;
• Gelgitlerin oluşmasını.

AŞAĞIDAKİ YENİ KAVRAMLARI
KULLANACAKSIN:
• Tuzlar
• Tuzluluk
• Deniz dalgaları
• Deniz akıntıları
• Gelgitler
• Şeffaﬂık
• Sıcaklık derecesi

DENİZ SUYU TATLI SUDAN NASIL
FARKLANIR?
Tatlı suya kıyasen, deniz suyu tuzlu ve acıdır, çünkü büyük miktarda tuzlar olarak bilinen erimiş mineraller içerir. Bir kilogram deniz
suyunda ortalama olarak 35 gram tuz vardır.
Tuzlardan en çok, %75 oranla yemek tuzu
vardır ve bu yüzden suya tuzlu tat verir. Denizin hangi sıcaklık kuşağında bulunduğu ve
yakın çevresinin nasıl olduğuna bağlı olarak,
denizin tuzluluğu 32 ile 40 promil arasında
değişir. En büyük tuzluluk oranı Kızıldeniz’in
kuzey kısmında görülür. Deniz suyu tatlı suya
kıyasen daha yoğundur, ve bu yüzden denizde yüzmek, göl veya nehirde yüzmekten daha
kolaydır. Tuzun büyük oranda bulunmasından
dolayı, deniz suyu tatlı sudan daha zor buzlanır. Deniz suyu, tatlı suya kıyasen daha zor
ısınır fakat daha zor soğur.
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DENİZ SUYUNUN HAREKETLERİ
Deniz ve okyanus suları: dalgalar, deniz akıntıları ve gelgitler şeklinde hareket eder. Dalgalar, deniz suyunun en sık görülen hareket şekidir ve deniz
açıklarında rüzgarların esmesi sonucu ortaya çıkar. Dalgaların büyüklüğü, daha
doğrusu gücü, rüzgarın gücü ve deniz baseninin büyüklüğüne bağlıdır. En yüksek ve en geniş dalgalar Atlas Okyanusunun güney kısmında oluşur. Deniz dibi
altında meydana gelen depremlerin, bazen deniz dalgalarını 30 mertre yüksekliğe kadar çıkaran tsunamilerin oluşmasına neden olduğunu öğrendin.

Açık denizlerde, güçlü
rüzgarlar sırasında,
deniz dalgaları 15‛ten 20
metreye kadar yüksek
olabilir.
deniz dalgaları

Deniz akıntıları, deniz suyunun yatay hareketleridir. Devamlı aynı yönde hareket ettikleri için, nehirlere benzer. Sürekli rüzgarların esmesinden ortaya çıkar
ve genişliği birkaç yüz metreye kadar olabilir. Soğuk ve sıcak deniz akıntıları olmak üzere, iki tip deniz akıntısı vardır. Sıcak deniz akıntıları Ekvatorun kuzey ve
güneyinden kutuplara doğru hareket eder. Soğuk deniz akıntıları ise, soğuk kutup bölgelerinden Ekvatora doğru hareket eder. Atlas Okyanusunda en tanınmış
sıcak akıntı Gulf Stream Akıntsıdır. Körfez akıntısı olarak da bilinen bu akıntı,
Ekvatorda Güney Amerika üzerinden harekete başlar ve Avrupa’da İskandinavya Yarımadasında son bulur. Buna karşılık olarak, Grönland Adasından güneye
doğru soğuk Grönland Akıntısı hareket eder.

Deniz akıntıları 6-10 km/h
hızla hareket eder ve
deniz yolculuğunda büyük
önem taşır.

Sıcak Gulf Stream Akıntısı
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Gelgitler, deniz yüzeyinin yükselme ve alçalmasıdır. Deniz yüzeyi yükselip, kıyıyı su altına aldığında buna med, alçalıp çekilmesine de cezir denir. 24 saat
içerisinde, gelgitler ikişer kez ortaya çıkar, her 6 saatte su yükselir ve alçalır.
Gelgitler Ay ve Güneş’in kütle çekim gücü sonucu meydana gelir.

İÇERİĞE BİR BAKIŞ
Asgari bilgi özeti:
• Deniz suyu, tatlı suya kıyasen,
tuzlu ve acıdır;
• Bir kilogram deniz suyunda
ortalama olarak 35 gram tuz
vardır;
• Deniz ve okyanus suları:
dalgalar, deniz akıntıları ve
gelgitler olarak hareket eder;
• Gelgitler, deniz yüzeyinin
yükselip alçalmasıdır.

Ne kadar öğrendiğini kontrol et
1. Dalgaları tasvir et?
2. Med ve cezir nedir?
3. Deniz akıntıları nerde oluşur?
4. Hangi deniz akıntıları hakkında
bilgin var?
5. Hangi deniz suları en sıcaktır?
6. Suyun neden Dünya yüzeyinin
her yerinde eşit sıcaklıkta
olmadığını açıkla?

ZORUNLU DEĞİL!
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK İSTEYENLERE

Dünyanın belirli yerlerinde med ve cezir arasındaki fark, A
driyatik Denizinde olduğu gibi sadece 0,30 cm, Atlas Okyansunda,
Yeni İskoçya-Kanada bölgesinde ise 20 metreye kadar olabilir.

Ekvator etrafında, deniz suyunun yıl boyunca 28 derece olduğu
denizler vardır.

Sargasso Denizinin suyu, 66 metreye kadar varan en şeffaf deniz
suyudur.

Gelgit dalgaları, Londra’daki Thames ırmağında olduğu gibi, bazı
nehir vadilerinde su düzeyinin artmasını sağlar.
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YERALTI SU VE KAYNAKLARI
OKURKEN ŞUNLARI
ÖĞRENECEKSİN:
• Doğada su döngüsünün
özelliklerini;
• Akifer suyunun nasıl
oluştuğunu;
• Kaynakları ve onların
özelliklerini açıklamayı.

AŞAĞIDAKİ YENİ KAVRAMLARI
KULLANACAKSIN:
• Su buharı
• Geçirimli ve geçirimsiz
katmanlar
• Akifer
• Kaynak
• Güçlü kaynak
• Kuyu
• Vadoz sular
• Juvenil
sular

• Karışık kaynaklar

DOĞADA SU DÖNGÜSÜ
Doğada suyun dairesel hareketi denen olayın var olduğunu öğrendin. Güneşin sıcaklığı
etkisinde, Dünya Denizi ve karasularının yüzeyinin bir kısmı buharlaşır, daha doğrusu havaya yükselir. Burada bulutlarda yoğunlaşır
ve daha sonra yağışlar meydana gelir.Yağışlar
üzerinden Dünya’ya tekrar yağan suyun bir
kısmı, toprağa geçer, bir kısmı deniz, göl ve
nehirlere akar, bir kısmı da su buharı olarak
Dünya yüzeyinden buharlaşır.

Doğada suyun dairesel
hareketi

YERALTI AKİFER YA DA SU
BİRİKİNTİSİ
Toprağın derinliğine geçen su farklı
tabakalardan geçer. Kum ve benzer
tabakalardan bazıları suyu geçirir,
kil ve kayalar ise suyu geçirmez. Bu,
yerkabuğunda, geçirimli ve geçirimsiz tabakaların olduğu anlamına gelir. Su, geçirimsiz tabakaya temas edince,
kumda birikmeye başlar. Buna yeraltı akiferi veya su birikintisi denir.
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KAYNAKLAR
Yeraltı sularının, herhangi bir yerde, Dünya yüzeyine çıktığı yere kaynak denir. Kaynaklar doğal veya yapay olabilir. Doğal kaynaklar sadece tepeler ve dik
bölgelerde görülürken, yapay kaynaklar, insanların, yeraltı akiferine kadar derin
kuyular kazmasıyla oluşur. Bazı kaynaklarda, su daha büyük derinliklerden gelir
ve yerkabuğunda bazı çatlaklara temas ederse daha kolay bir şekilde yeryüzeyine çıkar. Kaynaklar, aralarında, oluşum yerlerine göre, su miktarına göre ve
suyun sıcaklığına göre farklanır.

Her akiferin alt ve üst sınırı
vardır. Alt sınır geçirimsiz tabaka
iken, üst sınır, akifer suyunun
akması ve istifade edilmesine
bağlıdır.

güçlü kaynak - pınarbaşı

Avustralya ve ABD‛de insanlar,
100 metreden derin arter kuyuları
kazarak, temiz içme suyuna
ulaşabiliyorlar.

Oluşum yerlerine göre, kaynaklar:
vadoz, juvenil ve karışık kaynak
lara ayrılır. Vadoz kaynaklarının suyu
yağışlardan, juvenil kaynaklar ise gözenekli toprakta yoğuşmuş su buharından oluşur. Gücüne göre, kaynaklar zayıf ve güçlü kaynaklara ayrılır.
Zayıf kaynaklar, su miktarı saniyede
1 litreden az olan kaynaklardır. Dünya yüzeyinde, saniyeden 50 litreden
artezyen (basınçlı)
kaynak
çok su miktarına sahip olan ve güçlü kaynak olarak bilinen kaynaklar da
görülür. Vardar Irmağının kaynağı bu tür kaynaktır. Kaynak suyunun sıcaklık derecesine göre, kaynaklar, normal, soğuk ve sıcak olabilir. Sıcak kaynaklar, suyun
derecesi 25°C üzerinde olan kaynaklardır. Kaynak sularında erimiş mineraller
bulunuyorsa, bu kaynaklara mineral kaynaklar denir. Bu kaynakların suyu sıcak
ve şifalı olabilir ve insanlar, suyu istifade edebilmek için kaynakların yanında
kaplıcalar inşa eder.
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İÇERİĞE BİR BAKIŞ
Asgari bilgi özeti:

Ne kadar öğrendiğini kontrol et

• Karadaki sular buharlaşır,
yüzeydeki suların bir
kısmı su buharına
dönüşür;

1. Su doğada nasıl döner?

• Yeraltı suyu, belirli bir
yerde Dünya yüzeyine
çıktığında, o yere kaynak
denir;

3. Yeraltı suları nasıl meydana
gelir?

• Kaynaklar, aralarında,
suyun oluşumu, su
mikarı ve suyun sıcaklık
derecesine göre,
birbirinden farklanır;

2. Dünya yüzeyine düşen
yağışlarla ne olur?

4. Artezyen suları nasıl
oluşur?
5. Dünyanın hangi
kesimlerinde en çok
artezyen suları kullanılır?
6. Güçlü kaynaklara ne denir?

ZORUNLU DEĞİL!
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK İSTEYENLERE

Akiferlerdeki su, geçirimsiz katmanların eğimlerinden dolayı,
durgun değildir.

Adriyatik Denizi kıyılarında, deniz suyu seviyesinin altında olan
güçlü kaynaklar bulunur ve bunlara vrulo denir.

Bosna, Una, Mlava, Kırka ve Vardar nehirlerinin büyük kaynakları
vardır.

Etrafımızdaki bölgede, en çok artezyen kuyuları Panonya
Düzlüğü, Metohya ve Makedonya Cumhuriyetinin Ustrumca
vadisinde vardır.

Dünya’da tatlı su yedekleri gittikçe azalıyor, çünkü Dünya’nın
birçok ülkesinde, harcanan su, yenilenen sudan daha azdır.
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NEHIR VE GÖLLER
OKURKEN ŞUNLARI
ÖĞRENECEKSİN:
• Karada yüzey sularının nasıl
oluştuğunu;
• Akifer ve kaynak sularının
nasıl oluştuğunu;
• Nehirlerin çok sayıdaki doğal
özelliklerini;
• Göllerin nasıl meydana
geldiğini, daha doğrusu
oluşumuna göre göllerin
nasıl ayrıldığını.
AŞAĞIDAKİ YENİ KAVRAMLARI
KULLANACAKSIN:
• Nehir
• Nehir ağı
• Göl
• Su birikintileri
• Bataklıklar
• Basen
• kaynak
• Nehir akışı
• Nehir ağzı
• Havza

Nehir yatağı

KARADA YÜZEY SULARI
Kaynak suyu, yeryüzeyine çıktığı yerde kalmaz, aksine yüzey üzerinden akar, bir kısmı
ise zamanla zemine geçer. Kaynak suyunun
akmasıyla, kaynağın şiddetine bağlı olarak,
genelde çay oluşur, fakat, kaynak şiddetliyse
daha doğrusu büyükse, bir anda nehir oluşabilir. Birçok akarsunun bağlanmasıyla nehirler
oluşur. Herhangi bir çay, nehir, erimiş buz veya
kendi kaynağından suyla dolu olan çukurlara
ise göl denir. Su birikintileri ve bataklıklar
ise, yüzeye çıkan daha küçük ve daha sığ yeryüzü sularıdır.
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NEHİRLER
Dünyada, suların yeryüzeyinde durmadığını, ve onlardan küçük çayların oluştuğunu öğrendin. Dereler birleştiğinde, çay, birkaç çay birleştiğinde de nehirler
meydana gelir. Birden çok nehrin aktığı nehire nehir, nehire dökülen nehirlere
ise nehir kolları denir. Suyun nehire döküldüğü yer veya araziye nehir havzası
denir. Bir nehir havzasındaki tüm nehirler nehir ağını oluşturur. İki nehir ağındaki suları ayıran araziye havza denir ve
havzalar genellikle dağlardır.

Nehir akışı boyunca üç bölüm
vardır: üst, orta ve alt akış.
Nehir yatağındaki suyun yüksekliğine
su seviyesi denir. Su seviyesindeki
değişikliklere nehir rejimi denir.

Nehirlerde, kaynak, nehir akışı ve ağız
bulunur. Kaynak, nehrin oluştuğu yerdir.
ȘȍȟȍȕșȓȐȊ
nehir
havzası
Nehir akışı, nehrin hareket ettiği veya aktığı alandır. Ağız ise, nehrin daha büyük
nehir, göl veya denize döküldüğü yerdir.
Nehrin aktığı çukur nehir yatağıdır. Yatağın yan kısımlarına, sol ve sağ kıyı denir. Yüksek su seviyesi sırasında nehir
suyunun etkisiyle nehir yatağının derinleşmesi veya genişlemesiyle, daha uzun
bir dönemde nehir vadileri oluşur. Nehir vadileri daha da genişleyip derin koyak
ve kanyonlara dönüşür. Nehir yatağı boyunca, iç veya dış güçlerin etkisiyle herhangi bir bölümün alçalması sonucu çağlayanlar ve şelaleler oluşur.
Nehirler, dağlardan veya tepelerden aktığında akışları genelde hızlı olur ve nehir
yatağının dibi derinleşir. Bu şekilde, nehir suyunun beraberinde getirdiği ufak
çakıl ve kum tabakaları oluşur. Düzlük bölgelerde, nehir daha yavaş akar ve
burada kıyının oyulması daha belirgindir. Bu şekilde nehir yatağı genişler veya
menderesler oluşur. Menderesler, eğri nehir yataklarıdır ve burada nehir, eski
yatağından uzaklaşarak yeni oluşan nehir yatağından akmaya devam eder. Nehrin beraberinde getirdiği alüvyonlardan, nehir adacıkları oluşabilir.

102

Nehir ağzı nehrin son bölümüdür ve bu
ağızlar oluşumu ve şekli açısından birbirinden farklıdır. Nehir ağızları türleri: normal,
delta, estuar veya riyastır. Amazon, Zaire,
Volga, Tuna vb. büyük nehirlerin ağızlarında, nehir yatakları, alüvyonların etkisiyle daha küçük yataklara bölünür ve delta harﬁnin şeklini alır. Nehir yatağı, nehir
ağzında genişlerse ve deniz suyu buradan
nehre girebilirse, bu şekillere astuar denir. Bazı nehirlerde, nehir yatağı, ağız kıs-
mında karanın daha derinliğine uzanırsa,
riyaslar oluşur. Kireç veya kastrlı bölgelerden geçen bazı nehirlerin ağzı yoktur. Bu
nehirler zemine geçer, yerküre tabakası
yüzeyinin altında kaybolabilir veya belirli
bir mesafeden sonra tekrar Dünya yüzeyine çıkabilir. Bu nehirlere, kayıp akarsular
denir.

şelale

menderesler

GÖLLER
Göller, karalar üzerinde, su ile birikmiş çukurlardır. Göller, göl çanağı veya çukuru
ile su olmak üzere, iki bölümden oluşur. Göller iç ve dış kuvvetlerin etkisiyle oluşmuştur. Göl suyu tatlı veya tuzludur. Bir göl, eski dönemde büyük Dünya Denizinin
bir parçası imişse, bu gölün suyu tuzludur. Göller genelde, doğal, ve insanın belirli
bir amaçla oluşturduğu yapay göl olabilir. Doğal göller, göl çanağının oluşumuna
bağlı olarak şöyle ayrılır: tektonik, karstik, buzul, yapay ve volkanik göller.
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Tektonik göller, büyük tektonik gelişmeler sonucu çanaklarda toplanan en büyük
göllerdir. Doğu Afrika’da Victoria Gölü, Kuzey Amerika’da Erie Gölü, Rusya’da Baykal
Gölü, ülkemizdeki üç göl vb. bu göl türündendir.
Karstik göller, karstlı bölgelerde, derin
ve genişlemiş karstik çanaklarda suyun birikmesiye oluşmuştur. Genelde sığ olan bu
göller, yağışsız hava dönemlerinde daha
da sığdır. Bu türden en tanınmış göller Karadağ ve Arnavutluk’ta İşkodra Gölü’dür.
Buzul göller, buzun erimesiyle ortaya çıkmıştır. Yüksek dağ tepelerinin altında buzun
eriyerek bir çukurda toplanması veya buzulların daha alçak vadilere inmesi sonucu
ortaya çıkmışlardır. Bu türden en tanınmış
göller şunlardır: İsviçre’de Zürich, Boden
ve Cenevre Gölü, İtalya’da Como ve Guarda, Slovenya’da Bled ve Bohin Gölü. Makedonya’da bu türden en tanınmış göller Pelister tepesi altında Baba Dağındaki göldür.
Yapay göller, insanın nehir yatağını barajla sarması sonucu oluşmuştur. Bu göl
suyu, genelde elektrik enerjisinin elde
edilmesi veya tarım ürünlerinin sulanması için kullanılır. Günümüzde, Makedonya
Cumhuriyetinde bu türden, 30’un üzerinde
göl vardır. Bunların arasında en büyükleri,
Treska Irmağındaki Kozyak ve Tsırna Reka’daki Tikveş Gölüdür.

Ohri Gölü – Tektonik göl

İşkodra Gölü – karstik göl

Bled Gölü – buzul göl

Rusya‛nın Sibirya bölgesindeki
Baykal Gölü, 1.620 m derinliğiyle,
dünyanın en derin gölüdür.
Kozyak Gölü – yapay göl
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İÇERİĞE BİR BAKIŞ
Asgari bilgi özeti:

Ne kadar öğrendiğini kontrol et

• Kaynağın hızından, genelde
dere veya çay oluşur, fakat
kaynak hızlıysa hemen nehir
meydana gelebilir

1. Nehir hangi bölümlerden
oluşur?

• Bir nehir ağzındaki tüm
nehirler nehir ağını
oluşturur;

3. Nehir ağızları nasıl olabilir?

• Göller, karanın üzerinde,
suyla dolu çukurlardır;
• Tektonik göller, büyük
tektonik çukurlarda oluşan
en büyük göllerdir.

2. Nehrin su seviyesi neye
bağlıdır?
4. Nehirde adacıklar nasıl oluşur
5. Göller oluşumuna göre nasıl
ayrılır?
6. Hangi göller tektoniktir?
7. Buzul göller nasıl meydana
gelir?
8. İnsan neden yapay göller
oluşturur?

ZORUNLU DEĞİL!
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK İSTEYENLERE

Dünyada üç tip nehirler görülür: tüm yıl boyunca akan
sürekli nehirler, yılın sadece nemli döneminde akan sezon
nehirleri ve genellikle kuru yatağı olan aralıklı nehir.

Dünyanın en uzun nehri Afrika’da bulunan ve uzunluğu 6.700
km olan Nil Nehridir. Avrupa’da ise en uzun nehir 3.531 km
uzunluğundaki Volga Nehri’dir.

Angel Şelalesi, 979 m yüksekliğiyle, Dünya’nın en yüksek şelalesidir.

Volkanik göller, eski sönmüş volkanların kraterlerinde oluşmuştur.

Göl suları, dalga, göl akımları, gelgit ve selş şeklinde hareket eder.

Dünyanın en büyük gölü, yüzeyi 371.000 km2 Hazar Denizi’dir.
Eskiden Dünya Denizinin bir parçası olduğu için, bu gölün suyu
tuzludur.
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BEŞİNCİ KONUDAKİ BİLGİMİZİN
SİSTEMATİZASYONU
TANIMLAMA ÖDEVLERİ (BİRİNCİ AĞIRLIKLI SEVİYE)
Dünyada kaç okyanus
vardır?

Dünya gezegeninin su
oranı ne kadardır?

A. 
B. 
C.
D.

A.
B.
C.
D.

%64
%85
%55
%71

Deniz suyu göl suyundan
nasıl farklanır?
A.
B.
C.
D.

Suyun
Suyun
Suyun
Suyun

sıcaklığından
şeffaﬂığından
tuzluluğundan
renginden

ANLAMA ÖDEVLERİ (İKİNCİ AĞIRLIKLI SEVİYE)
Avrupa ve K.Amerika
kıtaları arasında hangi
okyanus bulunur?
A. Hint Okyanusu
B. Büyük Okyanus
C. Atlas Okyanusu
D. Kuzey Buz Denizi

Deniz suyu seviyesinin
yükselme sürecine ne
denir?
A.
B.
C.
D.

Deniz dalgaları
Sölş
Deniz akımları
Gelgitler

Dünyanda en büyük
okyanus hangisidir?
A.
B.
C.
D.

Atlas Okyanusu
Büyük Okyanus
Kuzey Buz Denizi
Hint Okyanusu

UYGULAMALI ÖDEVLER (ÜÇÜNCÜ AĞIRLIKLI SEVİYE)
24 saatlik sürede cezir kaç
kez ortaya çıkar?
A. 
B. 
C. 
D.

Süveyş kanalı şu denizleri
bağlamak için yapılmıştır?
A.Akdeniz ve Atlas Okyanusu
B.Adriyatik Denizi ve İyon Denizi
C.Kızıldeniz ve Akdeniz
D.Ege Denizi ve Karadeniz

Kaç çeşit nehir vadisi
vardır?
A. 
B. 
C.
D.
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DÜNYANIN HAVA TABAKASI
(ATMOSFER)

KONUYA GİRİŞ
Hava tabakası ya da atmosfer, Dünya yüzeyi üzerindeki büyük
hava sahasıdır. Atmosferin Dünya’nın şekli ve dünyadaki yaşamda önemi büyüktür. Atmosfer olmasaydı, gezegenimizin görünüşü bambaşka olurdu. Atmosfer, azot, oksijen, karbon dioksit
ve argon başta olmak üzere, Dünyada insan, hayvan ve bitki
aleminin varlığında önemli etken olan daha birçok seyrek gazın
karışımıdır.

ÜÇÜNCÜ BAŞLIKTAKİ İÇERİKLER:
İçerik 1: ATMOSFERİN YAPISI VE BÖLÜNMESİ
İçerik 2: ATMOSFERİN ISINMASI
İçerik 3: HAVA BASINCI
İçerik 4: HAVA HAREKETETİ
İçerik 5: HAVA NEMLİLİĞİ VE YAĞIŞLAR
İçerik 6: HAVA DURUMU VE İKLİM
İçerik 7: İKLİM TİPLERİ
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ATMOSFERİN YAPISI VE BÖLÜNMESİ
OKURKEN ŞUNLARI
ÖĞRENECEKSİN:
• Dünya etrafındaki hava
tabakasına atmosfer
denildiğini;
• Atmosferin birçok gazdan
oluştuğunu;
• Atmosferin Dünyadaki
yaşam üzerinde önemi
• Atmosferin dört
tabaka yada katmana
bölündüğünü.

AŞAĞIDAKİ YENİ KAVRAMLARI
KULLANACAKSIN:
•
•
•
•
•
•
•

ATMOSFER NEDİR VE NEREYE KADAR UZANIR
Okuma yılının başında, atmosferin Dünya yüzeyi üzerindeki gaz halindeki hava tabakası
olduğunu öğrendin. Atmosferin üst sınırı tam
olarak henüz belirlenmiş değildir. Yüksekliğin
artmasıyla, hava gittikçe daha seyrektir. 16 km
yükseklikten itibaren hava o kadar seyrektir
ki, daha büyük yükseklikte uçan savaş uçaklarının pilotları, maske ve oksijen takviyesi
kullanmak zorundadır. Atmosferin nerede son
bulduğunu ve nereden gezegenler arası alanın
başladığını belirlemek oldukça güçtür. Bilim
adamlarının bir kısmı, sınırın Dünya yüzeyinden 350 km uzağında, diğer bir kısmı 800 ile
1.200 km arasında, üçüncü bir kısmı da 3.000
km üstünde olduğunu öne sürüyorlar.

Atmosfer
Troposfer
Stratosfer
İyonosfer
Ekzosfer
Azot
Oksijen

atmosfer-bulutluluk

ATMOSFERİN YAPISI
Atmosferin yapısında şu gazlar çoğunluktadır: azot %78, oksijen %21, geri kalan daha seyrek gazlardan ise başta argon %0.90, ozon, helyum, neon, hidrojen, karbon dioksit vb. yer almaktadır. Sözkonusu gazların yanında, atmosferde
su buharı ve miktarı değişken olan toz tanecikleri mevcuttur.
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ATMOSFERİN KATMANLARA
BÖLÜNMESİ
Hava tabakası ya da atmosfer, yoğunluğuna, yapısına, sıcaklığına ve kalınlığına göre
dört tabaka ya da katmana ayrılmaktadır:
troposfer, stratosfer, iyonosfer ve ekzosfer.

ER
SF
NO
O
ER
İY
SF
TO
A
R
ST
FER
OS
P
O
TR

Troposfer, 18 km’ye kadar yükseklikte
olup Dünya yüzeyinin en alttaki katmanıdır. Bu katmanda tüm atmosfer olay ve işlemleri meydana gelir. Sadece bu katmanda, yaşam için elverişli şartlar vardır.
Stratosfer, seyrek havaya sahip olan ve
40 km yükseklikten uzanan katmandır. Orta
kısmında ozon tabaksı vardır ve bu yüzden
stratosfere ozonosfer de denilmektedir.
İyonosfer ve eksozfer seyrek gazlardan
oluşmakta ve 1.000 km yüksekliğinden
uzanmaktadır.

hava katmanları

Atmosfer olmasaydı,
dereceler 200°C‛ye kadar
yükselirdi.

ATMOSFERİN DÜNYADAKİ YAŞAM AÇISINDAN ÖNEMİ
Atmosferin böyle olmasından dolayı Dünya’da yaşam vardır ve atmosferin önemi çok büyüktür. İnsanlar ve hayvanlar oksijeni soluyor, azot ise, özellikle yaşam için gerekli proteinler başta olmak üzere, birçok organik madde için önemli
malzemedir. Bitkiler, karbon dioksiti besin olarak kullanır. Yağmur yağışlarından
sonra ortaya çıkan ozon ise, havayı oksijenle zenginleştirir.

Daimi yaşam yerlerinin bulunduğu
en büyük yükseklik 5.200 m
olup Güney Amerika‛nın Bolivya
devletinde bulunmaktadır.

Troposferde hayvanlar
alemi

109

İÇERİĞE BİR BAKIŞ
Asgari bilgi özeti:
• Atmosferin üst sınırı henüz
belirlenmiş değildir;
• Atmosfer dört katman
ya da tabakaya ayrılır:
troposfer, stratosfer,
iyonosfer ve ekzosfer;
• Bu şekildeki atmosfer
Dünya gezegeninde
yaşamın varolması için
faktördür;
• Atmosferdeki tüm
gazların, Dünyada
yaşamın gelişmesinde özel
rolü vardır.

Ne kadar öğrendiğini kontrol et
1. Atmosfer nedir?
2. Atmosferin üst sınırı
nereye kadar uzanır?
3. Atmosfer kaç katmana
ayrılır?
4. Atmosferin en alt
katmanına ne denir?
5. Atmosferin hangi
katmanında yaşam
vardır?
6. Atmosferin hangi
katmanında en çok ozon
bulunur?

ZORUNLU DEĞİL!
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK İSTEYENLERE

Troposferin üst sınırında hava sıcaklığı -50°C’dir.

Stratosferin orta kısmında, 20-40 km arası yükseklikte ozonosfer
bulunmaktadır.

Ozonosfer, Dünya’yı, Güneşten gelen güçlü ultraviyole ışınlarından
koruyan en büyük koruyucudur.

İyonosfer, 200°C’lik hava sıcaklığıyla, termosfer ya da sıcak katman
olarak da bilinmektedir.

Atmosfer olmasaydı, Dünya’nın yer şekli Ay’ın yer şekline benzer
olurdu.
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ATMOSFERİN ISINMASI
OKURKEN ŞUNLARI
ÖĞRENECEKSİN:
• Güneşi, Dünya’yı ve
havayı ısıtan başlıca
kaynak olarak tanımayı;
• Dünya’nın Güneş
ışınlarından nasıl
ısındığını;
• Dünya ve atmosferin farklı
ısınmasını;
• Hava sıcaklığını ölçmeyi.
AŞAĞIDAKİ YENİ KAVRAMLARI
KULLANACAKSIN:
• Derece
• Düşme açısı
• Termometre
• Günlük ortalama
sıcaklık
• İzotermler

Dünya yüzeyinin ve
onun üzerindeki havanın
ısınması, ısınan yüzeyin
büyüklüğü, bitki örtüsü,
bulutluluk oranı, rüzgarlar
ve rakıma bağlıdır.

Güneş ışınları atmosferi
ısıtır

GÜNEŞ BAŞLICA ISI KAYNAĞIDIR
Hava, sıcaklığını Güneş’ten alır. Güneş ışınları Dünya yüzeyine değerek onu ısıtyorlar. Sıcaklık, ısınmış Dünya yüzeyinden, havanın alt
tabakalarına, daha sonra ise üst tabakalarına
geçer. Bu yüzden, Dünya üzerindeki hava en
sıcaktır. Bu hava, daha büyük yüksekliklere
çıkarken hep daha soğuktur. Bunun örneğini yüksek dağların tepelerinde görebiliriz. Bu
tepeler, dağların etekleri yeşillenmişken bile,
hem yazın hem de kışın karla örtülüdür. Havanın en alt tabakası ısınınca genişler ve, seyrek
ve haﬁf bir halde, üstten gelen soğuk havanın
basıncıyla, troposferin daha üst kısımlarına
yükselir. Onun yerine başka, daha soğuk bir
hava gelir, ısınır, ve yukarıya doğru yükselir.
Böylece, bu süreç daima tekrarlanır.
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DÜNYA VE HAVA NASIL ISINIR
Dünya ve havanın ısınma gücü, en çok, Güneş ışınlarının düştüğü açıya, daha
az ise ısınma süresine bağlıdır. Güneş ışınları daha küçük veya daha sert açıdan
düşerse, ısınma daha azdır. Bu yüzden, gerek gün içinde, gerekse de yıl içinde,
Dünya ve hava eşit şekilde ısınmaz.
Sabahleyin, Güneş doğduğunda, gece boyunca soğuyan Dünya yüzeyini ısıtmaya başlar. Güneş sabahleyin ufuğun hemen üstünde olduğu için, Güneş ışınları
eğik düşer ve bununla ısınma daha az olur. Bu yüzden sabahları soğuktur. Güneş, ufuk düzlemi üzerinde yükseldikçe, düşme açısı daha büyük olur ve bununla ısınma da daha güçlü olur. Öğlende, Güneş, ufuk düzlemi üzerindeki tepeye
gelince, ısınma en güçlüdür. Öğlen sonrasında Güneş gittikçe ufuk düzleminin
batı tarafına inmeye başlar. Güneş ışınları, ufuktan kayboluncaya kadar ghittikçe eğilir ve ardından Dünya yüzeyi kararmaya başlar. Buna benzer olarak, yıl
içerisinde, Güneş ışınlarının 23°27’ kuzey ve güney coğraﬁ enlemde bulunan iki
dönence arasında Dünya’yı ısıttığını öğrendin.

Güneş ışınları atmosferin en alt tabakalarını
ısıtır

DÜNYA YÜZEYİNİN KISIMLARI EŞİT ŞEKİLDE ISINMIYOR
Düzlük ve çıplak bölgeler, dağlık, tepe ve bataklık bölgelere kıyasen, daha çabuk
ve daha çok ısınırlar. Daha büyük su yüzeyleeri ve onların etrafını çevreleyen
karanın eşit şekilde ısınmaması da oldukça önemlidir. Göl ve deniz suyuna kıyasen, kara daha çabuk ısınır fakat daha çabuk da soğur. Bu yüzden, yazın, kara
üzerindeki hava daha sıcak, kışın ise deniz üzerindeki hava daha sıcaktır.
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HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının, havanın ısınma derecesi olduğunu ve termometre denen aletle ölçüldüğünü biliyorsun. Günümüzde halen hava sıcaklığının ölçülmesinde civalı
termometre kullanılmaktadır. Sıcak olduğnda civa yukarıya doğru yükselir ve daha
yüksek dereceleri gösterir, soğuk olduğunda ise civa toplanır ve daha düşük dereceleri gösterir. Gün içerisinde sıcaklık derecelerinin değiştiğini öğrendin. Ortalama
günlük sıcaklık derecesini öğrenmek için, gün içerisinde saat 1, 7, 13 ve 19’da
derece ölçümü yapılır ve elde edilen değerlerin önce toplamı yapılarak ardından bu
toplam 4 ile bölünür.
Hava sadece Güneş‛ten değil, Dünya‛nın
içinden, daha yüksek sıcaklıkların olduğu
yerlerden ısınır.

Neden hava sıcaklığının, en önemli iklim unsuru
olduğu söylenir?

termometreler

Nisan ayında bir günün ortalama hava sıcaklığı nasıl belirlenir?
• Saat 1’de hava sıcaklığı 2°C imiş
• Saat 7’de hava sıcaklığı 8°C imiş
• Saat 13’te hava sıcaklığı 16°C imiş
• Saat 19’da hava sıcaklığı 10°C imiş
Toplam 36°C : 4 = 9°C günlük ortalama sıcaklığı.

Aylık ortalama sıcaklık derecesi, 30 günlük ortalama sıcaklık derecelerin toplanması ve 30’a bölünmesiyle, yıllık ortalama sıcaklık derecesi ise, 12 ortalama aylık sıcaklık derecesinin toplanarak 12 ile bölünmesiyle elde edilir. Aynı derecede
olan tüm yerleri bağlayan çizgilere izoterm denir.
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İÇERİĞE BİR BAKIŞ
Asgari bilgi özeti:

Ne kadar öğrendiğini kontrol et

• Hava sıcaklığını Güneş’ten
alır;

1. Havanın ısınma biçimini
açıkla?

• Dünyanın ve havanın
ısınma gücü, en çok Güneş
ışınlarının düşme açısına
bağlıdır;

2. Hava sıcaklık derecesi
nedir?

• Yazın, kara üzerindeki
hava daha sıcak, kışın ise
deniz üzerindeki hava daha
sıcaktır;
• Hava sıcaklığı, termometre
ile ölçülen havanın ısınma
derecesidir;

3. Havanın ısınma derecesi
neye bağlıdır?
4. Hava nerede kışın en
sıcak ve nerde yazın en
sıcaktır?
5. Hava sıcaklığı ne ile
ölçülür?
6. İzotermler nedir?

• Aynı derecede olan tüm
yerleri bağlayan çizgilere
izoterm denir.

ZORUNLU DEĞİL!
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK İSTEYENLERE

Güneşin ve atmosferin doğrudan ve tamamen ışıması ve
ısınmasına insolasyon denir.

Rakımın artmasıyla, hava sıcaklık dereceleri her 100 metrede
0,6°C artar.

Rakımın artmasıyla, hava sıcaklık derecelerinin düşmesine
sıcaklık gradyanı denir.

Kış döneminde, bazı dağlarda sıcaklık dereceleri azalacak yerde,
artış gösterir. Bu olaya sıcaklık terselmesi (enverziyonu) denir .

Sıcaklık derecelerin her saat başına ölçülerek, değerlerin 24’e
bölünmesiyle, gerçek olmayan günlük sıcaklık derecesi elde
edilir.
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HAVA BASINCI
OKURKEN ŞUNLARI
ÖĞRENECEKSİN:
• Okurken şunları
öğreneceksin: Havanın,
kendi ağırlığıyla
Dünya’nın her yerine ve
cismine baskı yaptığını;
• Dünya’nın farklı hava
basıncını;
• Yüksek ve düşük hava
basıncı nedenlerini
açıklamayı;
• Hava basıncını ölçmeyi.

AŞAĞIDAKİ YENİ KAVRAMLARI
KULLANACAKSIN:
• Hava basıncı
• Atmosfer basıncı
• Normal basınç
• Yüksek ve düşük hava
basıncı
• İzobarlar

1.000 metreye kadar
yükseklikte hava basıncı her
11 metrede bir mm düşer,
1.000 metrenin üzerindeki
yükseklikte ise her 12
metrede 1 mm düşer.

HAVANIN KENDİ AĞIRLIĞI VAR
Havanın kendi ağırlığı var ve bu ağırlığıyla
Dünya yüzeyindeki tüm cisimlere basınç yapar. Bahali, bu basıncı hava veya atmofer
basıncı olarak adlandırır. Dünya ahalisi bu
basıncı hissetmezse de, onun ağırlığını ölçebilir. Çünkü, hava kütlesi veya atmosfer çok büyüktür, ve Dünyanın tüm kesimleri ve cisimleri
üzerinde büyük baskı oluşur.

DÜNYA YÜZEYİNDE FARKLI
HAVA BASINCI OLUŞUR
Hava basıncının büyüklüğü, en çok, havanın sıcaklık dereceleri ve nemliliği ile rakıma
bağlıdır. Derecelerin artmasıyla hava genişler,
daha haﬁf olur ve daha az basınç yapar. Fakat,
hava soğuyunca, toplanır, ağırlaşır ve Dünya
yüzeyine daha büyük basınç yapar. Su buharı kuru havadan daha haﬁftir, ve bu yüzden,
havada daha çok su buharı ve nem varsa, bu
basınç daha düşük olur. Rakımın artmasıyla,
hava daha seyrektir, ve bununla, hava basıncı da daha küçüktür. Atmosferin alt ksısımlarında, hava basıncı, daha büyük yüksekliklere
kıyasen, daha hızlı düşer. Kara ve deniz yüzeylerinin eşit şekilde ısınmamasından dolayı,
atmosfer basıncı, bu yüzeylerin Dünya yüzeyindeki dağılımına göre de değişir.
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NORMAL, YÜKSEK VE ALÇAK HAVA BASINCI
Hava basıncı 101.325 paskal veya 1.013 milibar ise, bu basıncına normal hava
basıncı denir. Bu değerdeki basınç sadece 0°C’de deniz düzeyinin üzerinde,
45°lik kuzey veya güney coğraﬁ enleminde görülür. Bundan yüksek olan basınca yüksek hava basıncı, daha düşük olan basınca ise alçak hava basıncı denir.

Alçak hava basıncı ile
güneşli hava

Yüksek hava basıncı ile
yağmurlu hava

HAVA BASINCININ ÖLÇÜLMESİ VE GÖSTERİLMESİ
Hava veya atmosfer basıncı, barometre denen aletle ölçülür. Barometre,
bir dayanak ve, alt ucu yukarıya doğru bükülü, geniş ve açık, üst ucu da kapalı
olan bir cam borudan yapılmıştır. Basınç arttıkça barometredeki civa da yükselir. Milibar veya paskalla gösterilen
ölçeklemeden, hava basıncının ne
kadar olduğunu görebiliriz.
Hava basıncının yatay dağılımı
izobarlar yardımıyla izobar haritasında gösterilir. İzobarlar, Dünya yüzeyinde aynı hava basıncına
sahip yerleri bağlayan eğrilerdir.
Hava basıncı, daha doğrusu onun
büyüklüğü, hava kütlelerinin daha
küçük veya daha büyük coğraﬁ
alanlarda hareketine neden olur.
Eşit olmayan hava basıncı sonucu,
siklonlar, antisiklonlar ve diğer tür
hava kütle hareketleri meydana
Barometre gelir.

Barometre
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İÇERİĞE BİR BAKIŞ
Asgari bilgi özeti:
• Havanın kendi ağırlığı var
ve bununla Dünya’daki
tüm cisimlere basınç
yapar;
• Ahali, hava basıncını,
hava basıncı ya da
atmosfer basıncı olarak
adlandırır;

Ne kadar öğrendiğini kontrol et
1. Hava basıncı kavramı ne
demek?
2. Hangi havanın basıncı
daha büyüktür, sıcak
havanın mı yoksa soğuk
havanın mı?
3. Normal hava basıncı ne
kadardır?

• Eğer hava basıncı
101.325 paskalsa buna
normal hava basıncı
denir;

4. Hava basıncında değişme
en çok neye bağlıdır?

• Hava basıncının yatay
dağılımı izobar haritalarla
gösterilir;

6. İzobar haritalar nedir?

5. Hava basıncı ne ile
ölçülür?

ZORUNLU DEĞİL!
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK İSTEYENLERE

Atmosfer basıncı, 5.500 m yükseklikte, deniz düzeyi
basıncının yarısından daha azdır.

İzobar haritalarında, genelde yılın en soğuk ayı Ocak ve en sıcak ayı
Temmuz’daki ortalama izobarları gösterilir.

Siklon, her tarafı yüksek hava basıncıyla çevrili olan ve alçak hava
basıncına sahip alandır.

Antisiklon, her tarafı alçak hava basıncıyla çevrili olan ve yüksek
hava basıncına sahip alandır.

Dünya yüzeyinde daimi siklon ve antisiklon kuşakları vardır.
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HAVA HAREKETİ
OKURKEN ŞUNLARI
ÖĞRENECEKSİN:
• Rüzgarlar neden meydana
geldiğini, ve rüzgarın gücü,
hızı ve yönü neye bağlı
olduğunu;
• Süresine göre rüzgarlar
arasında fark yapmayı ;
• Rüzgarları, özelliklerine
göre açıklamayı;

AŞAĞIDAKİ YENİ KAVRAMLARI
KULLANACAKSIN:
• Rüzgar
• Sürekli, devirli ve
yerel rüzgarlar,

RÜZGAR NEDEN MEYDANA GELİR
İki komşu alanda, birinde daha yüksek diğerinde ise daha alçak olmak üzere, hava basıncı
farklı olunca, burada havanın yatay hareketi
meydana gelir. Bu şekilde rüzgar oluşur. Hava
kütleleri her zaman yüksek hava basınçlı bölgelerden alçak hava basınçlı bölgelere doğru
hareket eder. Rüzgarın daha güçlü veya daha
haﬁf olması, basınçtaki farkın büyüklüğüne
bağlıdır. Fark ne kadar daha büyükse, rüzgar
da o kadar daha güçlü olur. Rüzgarın gücü, aslında, havanın hareket hızı demektir. Bu hız tamamen farklı olabilir. Tamamen haﬁf rüzgara
yel, çok güçlü rüzgara ise urağan denir.

• Pasatlar
• Batı rüzgarları
• Kutup rüzgarları
• Yaz ve kış musonları
• Fırtına
• Koşava
• Vardarets
• Kasırga


rüzgarlı hava
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RÜZGARIN HIZI VE YÖNÜ
100km/h üzerinde hızı olan tüm rüzgarlara urağan rüzgarları denir. Bu rüzgarlar
genelde doğal afetlere neden olur, çünkü ağaçları söker, evlerin çatılarını götürür, meydana geldikleri yerleşim yerlerinde evleri yıkar ve denizlerde yüksek
dalgalar oluşturur. Rüzgarın yönü, dünyanın hangi yönünden geldiğine göre belirlenir. Kuzeyden geldiğinde buna kuzey rüzgarı, doğudan geldiğinde ise buna
doğu rüzgarı deriz. Rüzgar yönünü belirten alete rüzgarölçer denir. Rüzgarölçerler genelde açık tepelik yerlere veya meteoroloji merkezlerinde diğer ölçer
aletler ile birlikte yerleştirilir.

25km/h kadar hızlı rüzgarlar,
ılımlı rüzgar sayılır. Bu rüzgar
estiğinde, ağaçların daha küçük
dalları sallanır.

güçlü urağan rüzgarı
rüzgarölçer – rüzgar
ölçme aleti

RÜZGAR ÇEŞİTLERİ
Süreleri ve meydana geldikleri bölgelere bağlı olarak rüzgarlar üç gruba ayrılır:
sürekli, devirli ve yerel rüzgarlar. Sürekli veya planeter rüzgarlar, bütün yıl
boyunca belirli bir yerde ve belirli yönde eserler. Bu rüzgarlardan en tanınmışları şunlardır: passatlar, batı rüzgarları ve kutup rüzgarları. Passat rüzgarları
Ekvator ve iki dönence arasındaki bölgelerde meydana gelir. Ekvator etrafındaki
bölgelerde hava her zaman sıcaktır ve bu yüzden yukarıya doğru yükselir, onun
yerini ise dönence bölgelerinden daha soğuk hava alır. Dünyanın kendi ekseni
etırafında dönmesinden dolayı, kuzeyden gelen rüzgarlar haﬁf sağa dönerler,
güneyden gelenler ise haﬁf sola dönerler.
Devirli rüzgarlar, mevsimlik veya günlük olabilir. Yılın veya günün bir yarısında bir yönde, diğer yarısında ise ters yönde eserler.
Musonlar Güney ve Güneydoğu Asya’da yazın denizden karaya doğru esen yaz
musonlarıdır ve büyük yağmur yağışları getirir, kışın ise, kış kuru musonları olarak karadan denize doğru eser.
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Siklon

güçlü urağan rüzgarlarının
neticeleri

Günlük devirli rüzgarlar: günlük ve gece rüzgarı, vadi ve dağ rüzgarlarıdır.
Gün ve gece rüzgarları, kara ve denizin, gündüz ve gece boyunca eşit şekilde
ısınmamasından dolayı ortaya çıkar. Gün içerisinde kara daha çabuk ısınır çünkü hava kütleleri denizden karaya doğru hareket eder ve gün rüzgarı meydana
gelir. Geceleyin ise hava ters yönde hareket eder ve bununla gece rüzgarı meydana gelir. Yazın, gün içerisinde, yüksek sıcaklıklardan dolayı vadilerdeki hava
yukarıya doğru yükselir ve vadi rüzgarları ortaya çıkar. Gece saatlerinde ise,
dağlardan soğuk hava aşağıya doğru iner ve bu şekilde dağ rüzgarları oluşur.

Kasırga

Yerel rüzgarlar, sadece belirli bölgelerde eser. Bunların bazıları: Adriyatik kıyılarında fırtına, Voyvodina’da Koşava, Vardar nehri vadisinde Vardarets vb.dir.
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İÇERİĞE BİR BAKIŞ
Asgari bilgi özeti:

Ne kadar öğrendiğini kontrol et

• İki komşu bölgede hava
basıncı farklıysa, rüzgar
meydana gelir;

1. Rüzgar hangi nedenler
sonucu meydana gelir?

• Rüzgarın daha hızlı
veya daha haﬁf olması,
hava basıncındaki farka
bağlıdır;

3. Rüzgarlar nasıl ayrılır?

• Rüzgarlar, sürelerine
ve meydana geldikleri
yere göre üçe ayrılırlar:
sürekli, devirli ve yerel
rüzgarlar.

2. Rüzgar hangi yönde hareket
eder?

4. Sürekli rüzgarlar hangileridir
ve nerede meydana gelirler?
5. Birkaç devirli rüzgar türünü
say?
6. Yaşadığın yerde hangi
rüzgarlar meydana gelir?
7. Rüzgarın yönü ve hızı ne ile
ölçülür?

ZORUNLU DEĞİL!
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK İSTEYENLERE


Kasırga, hareket çapı 50-1.000m arası olan en güçlü
rüzgarlardan biridir.

Urağanlar, meydana geldikleri bölgelere göre farklı isim taşırlar.
ABD’de urağan, Orta Amerika’da harikeni Japonya ve Çin’de
tayfun, Avustralya’da ise vili-vili adıyla bilinirler.

Dünya yüzeyinde meydana gelen en güçlü rüzgar, 1999 yılında
ABD Oklahoma’da, 512km/h hızıyla esen kasırgadır.

Hava kütlelerinin, 9km/h hızına kadar hareket etmesi, haﬁf
rüzgarlar olarak sayılır.
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HAVA NEMLİLİĞİ
OKURKEN ŞUNLARI
ÖĞRENECEKSİN:
• Su buharının nasıl
meydana geldiğini ve nasıl
buharlaştığını;
• Yağmur, dolu ve karın
nasıl meydana geldiğini;
• Zemin yağışlarının nasıl
meydana geldiğini;
• Yağışların Dünya
yüzeyinde nasıl dağıldığını.
AŞAĞIDAKİ YENİ KAVRAMLARI
KULLANACAKSIN:
• Bulutlar
• Sis,
• Mutlak ve bağıl
nem,
• Yağmur
• Dolu
• Kar
• Çiy
• Kırağı
• Kırç

BUHARLAŞMA VE YOĞUNLAŞMA
Su, Dünya yüzeyinde sürekli olarak buharlaşır ve su buharı olarak havaya kalkar. Bu yüzden hava hiçbir zaman tamamen kuru değildir. Aksine, havada her zaman daha az veya
daha çok miktarda su buharı bulunur. Hava ne
kadar daha sıcaksa, su o denli buharlaşır ve
havada gittikçe daha çok su buharı vardır. Alt
tabakalarda hava ısınınca, haﬁﬂeşir ve yukarıya doğru kalkar, onunla birlikte su buharı da
yükselir. Üst tabakalarda daha soğuk olduğu
için, hava soğumaya başlar ve su buharı yoğuşmaya başlayarak, yoğunlaşır daha doğrusu
su damlacıklarına dönüşür. Bu su damlacıklarından bulutlar oluşur. Su buharı yoğunlaşarak
bu şekilde Dünya yüzeyinde sis oluşur.

Çiy – zemin yağışı
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MUTLAK VE BAĞIL NEM
Mutlak nem, 1m3 havanın içinde var olan, belirli hava sıcaklığında, gram olarak
ifade edilen, su buharı miktarıdır. Hava sıcaklık dereceleri daha yüksekse, mutlak nem de daha büyük olacaktır. Bağıl nem ise, havanın su buharı ile doymuş
olma derecesidir.

BULUTLARDAN YAĞIŞLARIN OLUŞMASI
Daha yüksek hava tabakalarında yoğunlaşan su buharı, yağmur, dolu veya kar
halinde yeniden Dünya yüzeyine düşer. Bulutların yapısında olan küçük damlacıklar çarpışarak daha büyük damlalara dönüştüğünde, ağırlığından dolayı Dünya yüzeyine yağmur olarak düşer. Daha yüksek veya daha alçak hava tabakalarında sıcakık 0°C’nin altında ise, bu su buharından kar tanecikleri oluşur ve
kar yağar. Dolu, yaz aylarında, ısınmış havanın derecelerin çok düşük olduğu
büyük yüksekliklere çıktığında, yağar. Bu yüksekliklerde, su buharından küçük
buz tanecikleri oluşur ve Dünya yüzeyine dolu olarak yağar. Yağmur, dolu ve kar,
atmosfer yoğuşmaları veya bulutlardan yüksek yağışlar olarak adlandırılır.

Üsküp‛te, yaklaşık 12g/m3 oranında olan
en büyük su buharı miktarı Temmuz
ayında, 4g/m3 oranında olan en az su
buharı miktarı Ocak ayında görülür.

Güçlü sağanak
yağışların oluşması

Kar genellikle 0°C‛nin
altında, fakat bazen
-2°C‛den +2°C‛ derece
arasında da yağar.

kar yağışları
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ZEMİN YAĞIŞLARININ OLUŞMASI
Bulutlardan düşmeyen, aksine düşük sis sonucu Dünya yüzeyinde oluşan atmosfer yoğuşmalarına zemin yağışları denir. Bunlar çiy, kırağı ve kırçtır. Gün
içerisinde nesneler ve hava ısınır, gece içerisinde ise nesneler daha çabuk soğur
ve onlarda su buharı yoğunlaşarak küçük su samlacıklarına dönüşür ve bu şekilde çiy oluşur. Eğer Dünya’daki nesneler çok soğumuşsa ve dereceler 0°C’ın
altındaysa, o zaman nesnelerin üzerinde kırağı oluşur. Çok düşük hava sıcaklıklarında ise, ağaç dallarındaki su buharından buz kristalleri daha doğrusu kırç
oluşur.

buzlu yüzeyler

YAĞIŞLARIN DÜNYA YÜZEYİNDEKİ DAĞILIMI
Yağışlar, Dünya yüzeyinde eşit şekilde dağılmış değildir, daha doğrusu bazı yerlerde daha çok bazı yerlerde de daha az yağışlar vardır. Sıcak hava kuşağında
yüksek sıcaklık derecelerinden dolayı buharlaşma, nem oranı ve yağışlar çoktur
ve her gün şiddetli yağmurlar yağar. Ilımlı hava kuşaklarında ise, yağışlar daha
fazla deniz kıyısı bölgelerinde görülür çünkü burada buharlaşma ve nemli hava
daha çoktur. En az yağışlar, hava miktarının daha az olduğu soğuk hava kuşaklarında görülür.
Dünya yüzeyinde, 12.000mm olmak üzere en büyük yağışlar Himalaya dağı
eteklerinde Hindistan ve Bangladeş devletlerinde, ve de 8.000-10.000mm arasında olmak üzere Güney Amerika’nın Amazon Düzlüğünde vardır. En az yağışlar ise, yılda 300-500mm olmak üzere, çöl ve kutup bölgelerinde mevcuttur.
Dünyadaki yağışların dağılımı eşyağış (izohyet) ile gösterilir. İzohyetler, eşit aylık veya yıllık yağış miktarı olan bölgeleri bağlayan eğrilerdir.
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İÇERİĞE BİR BAKIŞ
Asgari bilgi özeti:
• Sıcaklık dereceleri arttıkça,
su daha fazla buharlaşır ve
havada daha fazla su buharı
vardır;
• Su buharı yoğunlaşır,
yoğuşur, su damlacıklarına
dönüşür ve bulutlar oluşur;

Ne kadar öğrendiğini kontrol et
1. Su buharı en çok ne zaman
oluşur?
2. Bulut ve sis nasıl meydana
gelir?
3. Hangi nem mutlak hangisi de
bağıl nemdir?

• Mutlak nem, 1m3 havada,
belirli derecede bulunan su
buharı miktarıdır;

4. Bulutlardan hangi yağışlar
oluşur?

• Bulutlardan yağan yağışlar:
yağmur, kar ve dolu, zemin
yağışları: kırç, çiy ve
kırağıdır.

6. Sisten hangi yağışlar meydana
gelir?

5. Kar nasıl oluşur?

7. Kırç nasıl oluşur?
8. Hava nemliliği neyle ölçülür?

ZORUNLU DEĞİL!
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK İSTEYENLERE

Bulutlar dört ana grupta toplanır: nimbüsler, kümülüsler,
stratüsler ve sirüsler.

Havanın su buharı ile doymuşluğu, doğadaki %100 nem, sadece
sıcaklık derecelerinin düşmesi sırasında meydana gelir.

Su buharının doğrudan buz kristallerine dönüşmesine
sublimasyon denir

Büyük şehirlerde şehir sisi veya hava kirliliği göürülür.

Siyah buz, Dünya’ya hemen donan buzyağışların yağmasıyla
oluşur.
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HAVA DURUMU VE İKLİM
OKURKEN ŞUNLARI
ÖĞRENECEKSİN:
• Hava durumu kavramını
açıklamayı;
• Havanın, gün, hafta
veya ay içerisinde sıkça
değiştiğini;
• Hava tahminlerinde
bulunmayı;
• İklimin ne olduğunu ve
hangi iklim faktörlerine
bağlı olduğunu.

HAVA DURUMU
Dışarıda sis olunca, havanın sisli, yağmur yağınca yağmurlu, rüzgar estiğinde rüzgarlı olduğunu söyleriz, ancak hava bazen açık, sıcak
veya soğuk da olabilir. Bir gün içerisinde durumun birkaç kez değişebileceğini, çünkü atmosferde sürekli değişmelerin meydana geldiğini de biliyorsun. Bundan hareketle, hava,
atmosfer olay ve süreçlerinin bir yer üzerindeki o anki durumu demektir.

AŞAĞIDAKİ YENİ KAVRAMLARI
KULLANACAKSIN:
• Sisli
• Yağmurlu
• Hava durumu
• Tahmin
• Meteoroloji
istasyonu
• Meteorologlar

güzel güneşli günleri olan
bölge

• İklim
• İklim faktörü

Havanın, insanların
yaşamı ve onların iktisadi
faaliyetleri açısından
önemi büyüktür.
??????
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HAVA TAHMİNLERİNDE BULUNMAK
Önce rüzgar eserse ve ardından yaşadığımız yere doğru yoğun bulutların yaklaştığını görürsek havada değişmeler üzerinde tahminde bulunabiliriz ve o zaman
kesinlikle yağmur yağacağını biliyoruz. Hava tahminleriyle ilgilenen insanlar, ülkemizin tüm alanı hakkında veya daha geniş çapta tahminde bulunabilir. Günümüzde, tüm daha büyük şehirlerde, çağdaş meteoroloji istasyonları bulunmakta
ve burada, meteorologlar, termometre, barometre, yağmur ölçer, rüzgar ölçer
ve diğer aletlerle atmosfer olayları ve süreçlerini kaydeder ve ölçer.

Meteoroloji istasyonu

Çoğu kez, hava tahmini yerine
sinoptik tahmini kavramı kullanılır.
Bu 3 günlük tahmin şeklinde kısa
vadeli, 30 günlük tahmin şeklinde
ise uzun vadeli olabilir.

Meteoroloji istasyonu

İKLİM
Hava sadece gün içerisinde değil, yıl içerisinde de değişir: ilkbaharda kışa kıyasen daha sıcak, yazın ilkbahar ve sonbahara kıyasen daha sıcaktır. Ülkemizde de
öyledir, ancak Dünyanın her yerinde durum aynı değildir. Sıcak hava kuşağında
tüm yıl boyunca hava sıcaktır, soğuk hava kuşağında ise yıl boyunca hava soğuktur. Neredeyse her gün yağmurun yağdığı yerler de vardır, fakat yılda sadece
bir kez yağmurun yağdığı yerler de görülür. Bu yüzden, Dünya yüzeyinin farklı
yerlerinde, iklimin değişik olduğunu ve bu, hangi iklim faktörlerinin en büyük
etkisi olduğuna bağlıdır. İklim ya da ortam, havanın, Dünya yüzeyinin bazı bölgeleri veya kesimleri üzerindeki yıllık rejimidir.
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İKLİM FAKTÖRLERİ
İklim faktörlerinden en etkilisi tabii ki coğrafya enlemidir. Bir bölge Ekvatora ne kadar daha yakınsa onun iklimi o kadar daha sıcaktır ve tersi, ne daha
uzaksa o kadar daha soğuk olacaktır. İklime rakım da etki ediyor. Rakım arttıkça sıcaklıkların azaldığını öğrendin. İklim, deniz ve kara alanlarının eşit şekilde
ısınmamasından dolayı denizlere ve okyanuslara uzaklık yada yakınlığına da
bağlıdır. Denize daha yakın olan bölgelerde daha yumuşak iklim, daha az kavurucu yazlar ve daha çok yağışlar var. Yer şeklinin, doğrusu sıradağların uzanma
yönünün de iklime büyük etkisi var.

Vaha

Soğuk Arktik bölge

Deniz kıyıları ile paralel şekilde uzanan yüksek dağlar, nemli havanın denizden
kıtaya hareketinde büyük engel oluşturur. Bu yüzden sıradağların birçoğunda,
denize doğru dönük kısımları, kıtanın içine doğru dönük olan kısımlarına kıyasen, daha büyük nem oranına sahiptir. Açık ve geniş nehir vadileri üzerinde,
denizden karaya ve karadan denize doğru olmak üzere, her iki yönde hava
kütlelerinin büyük cereyanı meydana gelir. Bitki dünyasının, özellikle yüksek ormanların ve insanın, belirli alanlarda iklime etkisi vardır. Bir alanda, tanımlanan
iklim faktörlerinden hangisinin etkisi en büyükse, o alanda, iklim faktörünün
belirlediği iklim mevcuttur.

Düzlük bölge
Dağlık bölge
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İÇERİĞE BİR BAKIŞ
Asgari bilgi özeti:
• Dışarıda sis varsa,
havanın sisli olduğunu,
uzun zaman yağmur
yağarsa yağmurlu
olduğunu söylüyoruz;
• Hava durumu, atmosfer
olayları ve süreçlerinin
belirli bir yer üzerinde o
anki durumudur;
• İklim en çok coğraﬁ
enleme bağlıdır;
• İklim, en büyük etkisi
olan iklim faktörlerine
bağlıdır.

Ne kadar öğrendiğini kontrol et
1. Hava kavramı ne demektir?
2. Hava nasıl olabilir?
3. Hava değişiklikleri nasıl olur?
4. Hava ve iklim arasındaki fark
nedir?
5. Belirli bir yerde iklim hangi
doğal faktörlere bağlıdır?
6. Liman ve karasal iklim
şehirleri arasındaki iklim
farkları hangileridir?
7. Yaşadığın yerde hava
genellikle nasıldır?

ZORUNLU DEĞİL!
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK İSTEYENLERE

Havada ilginç bulut yapıları olup tayfun adıyla bilinen
tropik siklonlar genellikle Büyük Okyanus üzerinde meydana
çıkar.

Yapay uydulardan yapılan uydu görüntülerin yardımıyla hava
kütlelerinin hareketleri izlenir.

En yüksek bulutlar genellikle ufak buz kristallerden oluşur, daha alçak
bulutlarda ise su damlacıkların sayısı büyüktür.

Bulut, sıcak havanın, Dünya yüzeyindeki daha alt tabakalardan
yükseldiği sürece genişler veya büyür.

Şimşek, elektrik enerjisinin buluttan boşalması sonucu meydana
gelen parıltıdır.
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İKLİM TİPLERİ
OKURKEN ŞUNLARI
ÖĞRENECEKSİN:
• Dünya yüzeyindeki başlıca
iklim tiplerinin hangileri
olduğunu;
• Ekvator kuşağında iklim
tipleri arasında fark
yapmayı;
• Ilımlı ve soğuk
kuşaklarda iklim tiplerini
tanımlamayı;
AŞAĞIDAKİ YENİ KAVRAMLARI
KULLANACAKSIN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ekvatoral
Tropikal
Çöl
Muson
Akdeniz
Okyanus
Karasal
Ilımlı karasal
Kutup
Kutupaltı

BAŞLICA İKLİM TİPLERİ
Dünyanın birkaç sıcaklık kuşağına bölündüğünü öğrendin. Ardından, bu kuşakların nasıl
yayıldığını ve başlıca özelliklerinin neler olduğunu da tanımış oldun. İklim veya ortam havanın, Dünya yüzeyinin belirli bir yerinde ya
da kesimlerinde, yıllarca aynı şekilde devam
etmesidir. İklim tipi, uzun yıllar süren gözlemler, ölçümler ve meteorolojik unsurlar ile
olayların araştırılmasıyla, belirlenir. Sıcaklık
kuşaklarının dağılımı sonucu, iklim tipleri üç
temel gruba ayrılır: sıcak hava kuşağı iklim
tipleri, iki ılıman kuşakta iklim tipleri ve, iki
soğuk kuşakta iklim tipleri.
Tropik yağmurlu orman

SICAK KUŞAK İKLİMİNDE İKLİM TİPLERİ
Sıcak kuşak ikliminde sıcaklık dereceleri her zaman yüksektir ve yağışlar miktarı ile onların yıllık dağılımına göre, dört iklim tipi belirlenir: ekvatoral, tropikal, çöl ve muson iklim tipi.
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Ekvatoral iklim, Ekvator etrafında 10° kuzey ve güney coğraﬁ enlemleri arasında, Afrika, Asya ve Güney Amerika’da görülür. 3.000 mm/m2 üzerinde büyük
oranda yağışlara sahiptir. Hatta bazı yerlerde yıllık ortalama derecesi 25°C olup
yağışlar 8.000 mm/m2 üzerindedir. Büyük miktarda yağışlar ve yüksek sıcaklık
dereceleri, tropikal yağmur ormanları adıyla da bilinen, sık ekvatoral orman örtüsünün gelişmesine neden olur.
Tropikal iklim, Ekvator kuşağının kuzey ve güneyinde yayılır, ve uzun yağmurlu ve kısa kuru hava dönemleriyle tanınır. Uzun süren yaz dönemi yağışlı olup,
yağış miktarı 1.500-2.000 mm/m2 arasındadır. Kış dönemi ise kısa süreli ve kurudur. Bitki örtüsünden yüksek otlar ve seyrek ağaçlar görülür. Bunlar Afrika’da
savanlar, Güney Amerika’da ise lianos ve kampos olarak bilinir.
Çöl iklimi, dönencelerin etrafında görülür. En önemli özelliklerinden, 250 mm/
m2 altında olmak üzere çok az miktarda yağışlar, gündüz ve gece arasında büyük derece farkları, ve bitki ve canlıların çok seyrek olmasıdır.
Muson iklimi, adını, periyodik yaz yağışları ve kışın kuru musonlardan almıştır.
Bu iklim, Asya’nın güney ve güneydoğu kesimlerinde görülür.
savan

Ekvator ikiminin etkisinde olan
bölgede tek mevsim hüküm
sürer. Buna ebedi yaz bölgesi
de denir.

Himalaya Dağlarının
güneyinde, Hindistan‛ın
Carapunca bölgesinde, yıllık
ortalama yağış oranı 12.000
mm/m2‛dir.

Çöl

Muson iklimi
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ILIMAN KUŞAK İKLİMİNDE İKLİM TİPLERİ
Bu kuşak ikliminde, dört iklim tipi görülür: Akdeniz iklimi, Okyanusal iklim,
Karasal iklim ve Ilıman karasal iklimi.
Akdeniz veya subtropikal iklimi, Akdeniz etrafında ve Kuzey ile Güney Amerika’nın kesimlerinde mevcuttur. Kuru ve sıcak yazlar ile ılıman yağışlı kışlar, bu
iklim tipinin başlıca özellikleridir.
Okyanusal iklim, Atlas Okyanusu adalarında ve Batı Avrupa kıyısında mevcuttur. Bu iklimin başlıca özellikleri arasında, yıl boyunca büyük miktarda yağışlar,
ılıman kış ve serin yaz mevsimleri yer alır.
Karasal iklim, Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika’nın iç kısımlarında mevcuttur.
Kışları soğuk, yazları ise sıcaktır. Yağış oranının az olmasından dolayı, kısa otlar
ve bazı bitki türleri en yaygındır.
Ilıman karasal iklimi, dört mevsimle tanınır. Antarktik dışında, tüm kıtalarda,
daha düzlük bölgelerin iç kesimlerinde görülür. Yaprak döken ağaçlar ve iğne
yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlar ve neredeyse tüm bitki türleri yaygındır.
2.500 metre yüksekliği üzerindeki dağlarda, coğraﬁ konumu farketmeksizin,
dağ iklimi oluşur.
Grönland’da yerleşim yeri

Akdeniz bölgesi

SOĞUK KUŞAK İKLİMİNDE İKLİM TİPLERİ
Kutup dairelerinin kuzeyinde iki iklim tipi görülür: kutupaltı ve kutup iklimi.
Kutupaltı iklimi, uzun ve soğuk kışlar, büyük miktarda kar yağışları ve kısa sıcak
yazlarıyla tanınır. Bu iklim, Rusya’nın Sibirya bölgesinde ve Kanada ile Alaska’nın kuzey kesimlerinde hüküm sürer.
Dünyanın uç kuzey ve güney kısmında, kutupların etrafında kutup iklimi mevcuttur. Düşük sıcaklık derecelerinden dolayı, bu alan neredeyse bütün yıl boyunca buz ve karla örtülüdür ve bitki ile canlı dünyası açısından fakirdir.
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İÇERİĞE BİR BAKIŞ
Asgari bilgi özeti:
• İklim ya da ortam,
belirli bir bölgede uzun
yıllar süren bir hava
durumudur.
• Sıcaklık kuşakların
dağılımı sonucu, iklim
tipleri üç ana grupta
toplanır;

Ne kadar öğrendiğini kontrol et
1. Dünyada iklim tipleri nasıl
ayrılır?
2. Sıcak kuşak ikliminde
hangi iklim tipleri
görülür?
3. Kutupların kuzey ve
güney kısımlarında hangi
iklim mevcuttur?

• Sıcak kuşak ikliminde,
ekvatoral, tropikal, çöl ve
muson iklimi oluşur;

4. Avrupa ve Asya’da hangi
iklim tipleri görülür?

• Ilıman kuşaklarda, birkaç
farklı iklim tipi görülür.

5. Akdeniz etrafındaki
iklimin özellikleri nedir?

ZORUNLU DEĞİL!
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK İSTEYENLERE

Mikroklima, daha geniş çevreye kıyasen, küçük alanlarda
meydana gelir ve kendine özgü özellikleri vardır.

Şile’deki Atakama Çölü, okyanusunun çok yakınında, And
Dağlarının güney kısımının arkasında oluşmuştur.

Çok çeşitli bitki örtüsü Malezya’nın tropikal yağmur ormanlarında
görülür. Burada, sadece 10 hektarlık bir arazide yaklaşık 750 tür
ağaç yetişir.

Çöller, Dünya’daki kara bölgesinin yaklaşık %12’sini kapsar.

Kutupaltı iklimin hüküm sürdüğü bölgelerde, tundra adıyla
bilinen kısa çalılıklar yetişir.
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ALTINCI KONUDAKİ BİLGİMİZİN
SİSTEMATİZASYONU
TANIMLAMA ÖDEVLERİ (BİRİNCİ AĞIRLIKLI SEVİYE)
Atmosfer nasıl bir
tabakadır?
A.
B.
C.
D.

Taş
Buz
Hava
Su

Atmosferde oksijen
hangi oranda
bulunur?
A.
B.
C.
D.

Atmosferin en alt
katmanına ne denir?
A.
B.
C.
D.

%38
%21
%34
%16

İyonosfer
Ekzosfer
Stratosfer
Troposfer

ANLAMA ÖDEVLERİ (İKİNCİ AĞIRLIKLI SEVİYE)
Atmosfer kaç katmana
ayrılır?

Normal hava basıncı ne
kadardır?

A. 
B. 
C. 
D. 

A.
B.
C.
D.

181
101
132
112

473
325
530
895

paskal
paskal
paskal
paskal

Hangi iklim tipinde en az
yağışlar vardır?
A.
B.
C.
D.

Tropikal iklim
Step iklimi
Ekvator iklimi
Karasal iklim

UYGULAMALI ÖDEVLER (ÜÇÜNCÜ AĞIRLIKLI SEVİYE)
Atmosferde kaç çeşit
bulutluluk vardır?
A. 
B. 
C. 
D. 

Hava basıncı ne zaman
vardır?

Neden yüksek dağlarda
solumamız zorlaşır?

A.
B.
C.
D.

A.
B.
C.
D.

Düşük sıcaklıklarda
Ilımlı sıcaklıklarda
Yüksek sıcaklıklarda
Rüzgar olduğunda

Kardan dolayı
Düşük sıcaklıktan dolayı
Havanın daha seyrek olmasından
Güneş ışığından
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ORGANİK DÜNYA KATMANI
(BİYOSFER)
KONUYA GİRİŞ
Biyosfer, ya da organik dünya katmanı, litosfer yüzeyine yayılan, atmosferin
en alt katmanında ve hidrosferin neredeyse tüm kısımlarında uzanan, ve
canlı organik dünyanın bulunduğu katmandır. Biyosferi, insanlar, bitkiler ve
hayvanlar oluşturur.

ÜÇÜNCÜ KONUDAKİ İÇERİKLER:
İçerik 1: BİTKİ DÜNYASININ COĞRAFİ DAĞILIMI

 

İçerik 2: HAYVANLAR DÜNYASININ COĞRAFİ DAĞILIMI
İçerik 3: DÜNYA NÜFUSU
İçerik 4: IRK, KÜLTÜR VE DİNLER
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BİTKİ DÜNYASININ
COĞRAFİ DAĞILIMI
OKURKEN ŞUNLARI
ÖĞRENECEKSİN:
• Bitki topluluklarının
dağılımını;
• Sıcak iklim kuşağında
bitki topluluklarını
tanımlamayı;
• Ilıman iklim kuşağında
bitki topluluklarını
tanımlamayı;
• Soğuk iklim kuşağında
bitki topluluklarını
tanımlamayı
AŞAĞIDAKİ YENİ KAVRAMLARI
KULLANACAKSIN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sık ormanlar
Selvalar
Savanlar
Lianoslar
Kamposlar
Bozkırlar
Çayırlar
Taygalar
Tundralar

BİTKİ DÜNYASININ DÜNYA
ÜZERİNDE DAĞILIMI
İklim tiplerinin dağılımı, yer şekli ve rakım,
farklı bitki türlerinin gelişimi ve dünya yüzeyinin tamamındaki dağılımında en önemli
faktörlerdir. Dünya gezegeninin bitki dünyası,
Kuzey Kutuptan Güney Kutuba kadar, en derin
okyanus noktalarından en yüksek dağ tepelerine kadar, ve yaşam şartlarının çok zor olduğu çöller ve kutup bölgelerinde yayılan canlı
dünyadır. Bitki dünyasının gelişimindeki temel
doğal faktörler arasında, toprak, su ve Güneş
enerjisidir. Bulunduğu yere göre, bitki dünyası
üç gruba ayrılır: sıcak kuşak ikliminde bitkiler,
ılıman kuşak ikliminde bitkiler ve soğuk kuşak
ikliminde bitkiler.
Bitki topluluklarının coğraﬁ
dağılımı
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SICAK KUŞAK İKLİMİNDE BİTKİ TÜRLERİ
Sıcak kuşak ikliminde dört farklı bitki topluluğu gözlenir: Ekvator yağmur ormanları, savanlar, bozkırlar ve çöller. Yağmur miktarının büyük olduğu bölgelerde, yoğun bitki örtüsüne sahip sık ormanlar gelişmiştir. Yağmur miktarının çok
az olduğu bölgelerde ise bitki örtüsü çok az olan çöller oluşmuştur.
Ekvator yağmur ormanları, sık ormanlar (Asya’da), sık ormanlar (Afrika’da),
selvalar (G.Amerika’da), ebedi yeşilliğin hüküm sürdüğü yoğun ve balta girmemiş ormanlardır. Ekvator ormanlarında bitkiler farklı yüksekliklerde yerleşmiş
olup, aralarında 70 m yüksekliğe kadar uzananları da vardır. Ekvator ormanlarında en sık görüler bitkiler: palmiye, kauçuk ağacı, tik ağacı, muz, bambu,
sarmaşan vd.dir.
Afrika’da yüksek otlar tropikal bölgesi savan olarak, Güney Amerika’da ise lianos ve kampos olarak bilinir. Yüksek otların yanında, burada geniş taçlı ve dallı
yüksek ağaçlar yaygındır. Bitkilerden, baobap ağaçları, palmiyeler ve akasyalar
bulunur.
kampos

Ekvator bölgesi

Kısa otlu bozkır bölgesi, Afrika ve Asya’da stepler, Kuzey Amerika ve Avustralya’da çayırlar, Güney
Amerika’da ise pampalar olarak tanınır.
Çöller, yağış miktarı ve topraktaki nem miktarının
çok az olduğu bölgelerdir. Çöllerdeki bitkiler genelikle birbirinden uzak ve uzun ve derin köklüdür. Bu
köklerin amacı, ulaşabildikleri yerlerden en küçük
miktardaki suyu emebilmektir. Çöllerde en sık görülen bitki çeşitleri şunlardır: kaktüs, palmiye ve
drin otudur.

Çölde vaha
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ILIMAN KUŞAK İKLİMİNDE BİTKİ TÜRLERİ
Ilıman kuşak ikliminde, iğne yapraklı ormanlar, geniş yapraklı ormanlar ve çayır
bölgeleri olmak üzere, üç sınıfta toplanan çok çeşitli bitki toplulukları görülür.
Geniş yapraklı ormanlar, ılımlı kuşak ikliminde, daha ılıman iklimin ve dört
mevsimin mevcut olduğu yerlerde bulunur. Bu ormanlardaki yaprak döken ağaçlar arasında şunlara en sık rastlanır: meşe, kayın, ıhlamur, karaağaç, akçaağaç
ve dişbudak ağacı.
İğne yapraklı ormanlar, daha düşük sıcaklıklar ve daha büyük rakımın olduğu
ılıman kuşak ikliminde yetişir. İğne yapraklı ağaçlar arasında en çok, çam, köknar, alaçam ve karaçam yer alır.
Ot toplulukları, ılıman iklime sahip ılıman kuşak ikliminde yetişir. Bu alanlar,
birkaç santimetreden bir metreye kadar uzanabilen otla kaplı çayırlardır. Genelde, kıtaların tümünde, çayır bölgelerinin, tarım bitkilerin yetiştirilmesi için
verimli ekilebilir araziye dönüştürüldüğü kesimler vardır.

Geniş yapraklı ormanlar

ot topluluğu

SOĞUK KUŞAK İKLİMİNDE BİTKİ TÜRLERİ
Soğuk kuşak ikliminde, dereceler düşük olduğu için, burada gelişen bitki türlerinin sayısı azdır. Soğuk kuşak ikliminde, bitkiler, sadece daimi buz veya kar altında olmayan bölgelerde görülebilir. Soğuk kuşak ikliminde en sık görülen bitki
toplulukları: tayga ve tundradır.
Tayga, iğne yapraklı orman ve otların ağırlıklı olduğu bitki topluluğudur. Burada
sadece belirli bitkilerin gelişmesindeki temel faktör, düşük sıcaklık dereceleri ve
kalın kar tabakasıdır. Bu bitkiler, köknar, alaçam, söğüt türü ve karaçamdır.
Tundra, soğuk kuşak ikliminde gelişen bitki topluluğudur. Bu bitki topluluğu ve
onun gelişimi, sadece kısa yaz döneminde, üst toprak tabakasında buzun erimesi ve bataklığa dönüşmesinde meydana gelir. Tundrada en sık rastlanan bitkiler
arasında, yosun, liken, söğüt ve kayın türleri yer alır.
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İÇERİĞE BİR BAKIŞ
Asgari bilgi özeti:
• Dünya gezegeninde, bitki
örtüsü Kuzey Kutuptan
Güney Kutuba kadar geniş
alanda dağılır.
• Sıcak kuşak ikliminde, dört
farklı bitki topluluğuna
rastlanır: Ekvator yağmur
ormanları, savanlar,
bozkırlar ve çöller;
• Ilıman kuşak ikliminde, iğne
yapraklı ormanlar, geniş
yapraklı ormanlar ve çayır
alanları vardır;
• Soğuk kuşak ikliminde en
sık görülen bitki toplulukları
tayga ve tundradır.

Ne kadar öğrendiğini kontrol et
1. Dünyada bitki örtüsü nasıl
dağılır?
2. Sıcak kuşak ikliminde
hangi bitki toplulukları
görülür?
3. Ekvator yağmur
ormanlarında hangi
ağaçlar yetişir?
4. İğne yapraklı ormanlar
hangi kıtalarda görülür?
5. Bozkır ve savanlarda
hangi bitkiler yetişir?
6. Yaşadığın yerde en çok
hangi bitkiler yetişir?

ZORUNLU DEĞİL!
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK İSTEYENLERE

Mamut ağacı (Dev sekoya) 90 m yüksekliğine kadar
varabilen en yüksek ağaç türüdür.

Çetin kozalaklı Bristelcone çamı, ABD’de 1.000 yıldan fazla
yaşayabilir.

İskoçya’nın tepeliklerinde yetişen bodursöğütün yüksekliği sadece 3
cm’dir.

Dünya yüzeyinde, farklı iklim bölgelerinde, türleri 700’ün üzerinde
olan iğne yapraklı ağaç yetişir.

Dünyada, bitki örtüsü veya ﬂorada 40.000’den çok tür ot ve ağaç
bulunur.
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HAYVANLAR DÜNYASININ
COĞRAFİ DAĞILIMI
OKURKEN ŞUNLARI
ÖĞRENECEKSİN:
• Dünyada hayvanlar
dünyasının dağılımını;
• Sıcak iklim kuşağında en
çok hangi hayvanların
bulunduğunu;
• Ilıman ve soğuk iklim
kuşağındaki hayvanlar
dünyasını;
AŞAĞIDAKİ YENİ KAVRAMLARI
KULLANACAKSIN:
•
•
•
•
•
•
•
•

Piton
Leopar
Çita
Antilop
Sırtlan
Bağırtlak
Kakım
Çakal

HAYVANLAR DÜNYASININ DAĞILIMI
NASILDIR
Hayvan dünyasının varlığı ve bulunduğu yeri,
bitki topluluklarıyla sıkı bağlıdır çünkü hayvanların bir kısmı için (otçul hayvanlar) bitkiler temel gıdadır. Ekvator kuşağında hayvan türleri
sayısı en fazladır çünkü burada en elverişli doğal şartlar mevcuttur, ancak Ekvatorun daha
kuzey veya güneyine gittikçe, hayvan toplulukları sayısı azalmaya başlar.

SICAK KUŞAKTA HAYVAN TOPLULUKLARI
Sıcak kuşak ikliminde çok sayıda hayvan türüne rastlanır. Bu, elverişli doğa şartları, yerleşim yerlerinin az olması ve az sayıda insanların bu bölgelerde yaşamasından kaynaklanır.

hayvan dünyasının coğraﬁ
dağılımı
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EKVATOR ORMANLARINDA HAYVAN TÜRLERİ
Ekvator ormanları, hayvan türlerinin en yoğun olarak olarak yaşadığı bölgelerdir. Elverişli iklim şartları, su miktarı bolluğu ve çok çeşitli bitki türlerinin varlığı, bu bölgelerde çok sayıda hayvan türünün gelişmesine yol açmıştır. Ekvator
ormanlarında sayısı en büyük olan hayvan türleri şunlardır: maymunlar, piton
yılanı, timsahlar, kaplanlar, leopar ve çok sayıda böcek ile kuş türleri.
kaplan

maymunlar

SAVAN VE BOZKIRLARDA HAYVAN TÜRLERİ
Savan ve bozkırlara, bu bölgelerde çok sayıda farklı hayvan türlerinin bulunmasından dolayı, doğal hayvanat bahçeleri de denir. Sayısı en çok olan hayvanlar şunlardır: arslan, ﬁl, sırtlan, çita, leopar, maymun, zürefa, antilop, zebra, gergedan vb.
ﬁl

deve

ÇÖLLERDE HAVYAN TÜRLERİ
Yüksek sıcaklık dereceleri ve su yetersizliği dolayısıyla, çöllerde, farklı hayvan
türlerinin sayısı azdır. Çöllerde yaşayan hayvanlar arasında sayısı en çok olanlar
şunlardır: yengeç, zehirli yılanlar, çöl tilkisi, sırtlan, deve vb.
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ILIMAN KUŞAKLARDA HAVYAN TOPLULUKLARI
Ilıman kuşaklarda, elverişli doğa şartları, insanların yerleşmediği bölgelerde,
çeşitli hayvan türlerinin gelişmesine imkan sağlamıştır. İnsanların yoğun yerleşiminden dolayı ise, ılıman kuşağın sadece küçük bir yüzeyinde farklı hayvan
türleri gelişmiştir. Hayvanlar, ılıman kuşaklarda, bulundukları yere göre, en çok
geniş yapraklı ormanlar, iğne yapraklı ormanlar ve ot topluluklarında yaşayan
hayvan türlerine ayrılır.
İğne yapraklı ormanlarda, çok sayıda farklı hayvan türü yaşar. Bu bölgelerde,
en sık görülen hayvanlar: gümüş tilki, samur, bağırtlak, kakım, sülün vb. Geniş
yapraklı ormanlarda yaşayan en büyük sayıdaki hayvanlar şunlardır: kurt, tilki,
sincap, yaban domuzu, leylek, kırlangıç, karga vd.
Ot toplulukları, kısa otlar nedeniyle, sadece daha küçük hayvan türlerinin gelişmesine imkan sağlamıştır. Ot topluluklarında en sık rastlanan hayvanlar şunlardır: kır faresi, çok sayıda yılan türü, çakal, tavşan, tilki, koyun, keçi vb.

tilki

tavşan

SOĞUK KUŞAKLARDA HAYVAN
TOPLULUKLARI
Soğuk kuşaklarda, düşük sıcaklık dereceleri ve
kötü hava şartlarından dolayı, bu iklim şartlarına
dayanabilen sadece küçük sayıda hayvanlar yaşar.
Taygada en sık görülen hayvanlar arasında: boz
ayı, tavşan, ak kuyruklu kartal, karakulak, kızıl
tilki, su samuru ve rengeyiği yer alır
Tundrada en sık görülen havyanlar arasında ise:
kutup tilkisi, kutup tavşanı, kutup ayısı, kutup
kurdu, baykuş ve fok yer alır.

kutup ayısı
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İÇERİĞE BİR BAKIŞ
Asgari bilgi özeti:
• Hayvan topluluklarının
varlığı ve bulunduğu
yerleri, bitki topluluklarıyla
sıkıca bağlıdır;
• Sıcak kuşak ikliminde,
çok sayıda hayvan türü
görülür;
• Geniş yapraklı ormanlarda
çok sayıda hayvan yaşar:
kurt, tilki, sincap, yaban
domuzu, leylek, kırlangıç,
karga vb.

Ne kadar öğrendiğini kontrol et
1. Hayvanların dağılımı neye
bağlıdır?
2. Bozkır ve savanlarda hangi
hayvanlar yaşar?
3. Avrupa, Asya ve Kuzey
Amerika’da bulunan geniş
yapraklı ve iğne yapraklı
ormanlarda hangi hayvanlar
görülür?
4. Ekvator yağmur
ormanlarında en sık hangi
hayvanlar görülür?
5. Kutup bölgelerinde hangi
hayvanlar görülür?

ZORUNLU DEĞİL!
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK İSTEYENLERE

Keseli hayvanların en tanınmış temsilcisi, Avustralya’nın
bozkırları ve savanlarında yaşayan kangurudur.

Cüce fare, sadece 5 gramlık ağırlığıyla, Dünya’daki en küçük
memelidir.

Çita, 100km/h’den daha hızlı koşabilir.

Fil, bizon, zebra ve deve gibi hayvanlar, birkaç gün su ve
besinsiz yaşayabilir.

Besin bulmak veya çoğalmak nedeniyle, birçok hayvan türü bir
bölgeden başka bir bölgeye taşınır.
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DÜNYA NÜFUSU
OKURKEN ŞUNLARI
ÖĞRENECEKSİN:
• İnsanın önce Ekvator
etrafındaki bölgelere ve
ılıman iklim kuşaklarına
yerleştiğini;
• Nüfusun çok sayıda
hareketini;
• Nüfusun ortalama
yoğunluğunu;
• Doğal nüfus artışını.

AŞAĞIDAKİ YENİ KAVRAMLARI
KULLANACAKSIN:
• Demograﬁ
• Çok sayıda hareket

DÜNYA NÜFUSU
İnsanların ilk yerleşimleri ve faaliyetleri Ekvator yakınlığında, sıcak kuşak ikliminde gerçekleşmiştir. Elverişli iklim şartları ve yoğun bitki
örtüsü, gezegenimizin en eski ahalisi olan insanların sürekli besin kaynağı olmuştur. Yılların ilerlemesi ve çeşitli nesnelerin gelişmesiyle, insanlar ılıman kuşak iklimlerine de yerleşemeye ve daha kolay şekilde doğaya adapte
olmaya başlamış, bununla da hayatta kalmak
için gerekli ihtiyaçlarını karşılamışlardır. Günümüzde, insan nüfusu neredeyse tüm Dünya
gezegeni yüzeyinde yaşamaktadır.

NÜFUS HAREKETLERİ VE DOĞAL ARTIŞI

Dünya nüfusu Dünya gezegeninde hayatta
olan insan sayısıdır. Günümüzde Dünyada yaklaşık 7 milyar insan yaşamaktadır. Bu sayı her
•  Doğal artış
geçen yıl artmaktadır. Demograﬁ uzmanları,
bundan yaklaşık 100 yıl önce, nüfus sayısıyla
ilgilenmeye başlamıştır. Nüfus sayısına ilişkin ilk sayımlar, nüfusun 1 milyar olduğunu göstermiştir. 1965 yılında Dünyada
yaklaşık 3,5 milyar insan yaşıyormuş. Bu sayı, sadece 100 yıl içerisinde yedi
kez artmıştır. Dünya nüfusunun artmasında en önemli faktörler şunlardır: tıbbi
gelişme, bilim ve teknik gelişme, besin kalitesinin artması, ve insanların ﬁziksel
faaliyetlerinin azalması. Tüm bu yenilikler, insanın ömrünü uzatmış ve erken
ölümü azaltmıştır. En yeni araştırmalar, Dünya gezegenindeki nüfusun yılda 50
milyonluk artış gösterdiğini öne sürüyorlar.
• Nüfus yoğunluğu
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Bir yerleşim yerinde veya tüm gezegende nüfusun artış oranına doğal atış denir.
Doğal artış birçok faktöre bağlıdır ve Dünyanın farklı yerlerinde farklı olur. Gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde, doğal artış daha büyüktür, bunlardan farklı
olarak ise, gelişmiş ülkelerde düşük veya olumsuz yönde doğal artış görülür.
Olumsuz yönde doğal artış, bir şehir veya bir yerleşim yerinde nüfüs sayısının
azalmasıdır.

DÜNYADA NÜFUS YOĞUNLUĞU
Dünyanın değişik yerlerinde yerleşim farklıdır. Nüfus yoğunluğu, iklim, yer şekli,
suyun varlığı ve ortamın iktisadi gelişimine bağlıdır. Dünyadaki en yoğun nüfusun bulunduğu yerleşim yerleri ılıman kuşak ikliminde görülür. Bu kuşaktaki
iklim insan için en elverişlidir ve bu yüzden bu bölgede en büyük sayıda yerleşim
yerleri vardır. Dünyada, orta nüfus yoğunluğu sıcak kuşak ikliminde bulunur. Bu
kuşaktaki yüksek sıcaklık dereceleri, bu bölgede insanın yetersiz yerleşimine
doğrudan etki eden faktördür. Dünya yüzeyinde, en az yerleşim yerinin olduğu
bölge soğuk kuşak iklimidir. Düşük sıcaklık dereceleri ve sürekli kar tabakası,
insanların normal hareket etmesine etki eden kötü koşullardır.
Dünyanın kara kesiminde nüfus, Dünya’nın toplam kara yüzeyinin %80’ini kapsar. İnsanlar, yaşam için elverişli şartların olduğu tüm bölgelerde yaşar. Sürekli
yerleşim yerleri ve insanların sürekli yaşadığı bölgelere ökümen denir. İnsanlar,
elverişsiz iklim ya da elverişsiz yer şekli özelliklerine sahip bölgelere yerleşmemiştir. Dünyanın kara kesiminde, insanların yerleşmediği yerlere anökümen
denir. Bu bölgeler, kara yüzeyinin %20’sini kapsar.

dünyada nüfus
yoğunluğuna bakış
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İÇERİĞE BİR BAKIŞ
Asgari bilgi özeti:
• İnsanların ilk yerleşim
yerleri Ekvator
yakınlığında, sıcak kuşak
ikliminde bulunuyormuş;
• Günümüzde Dünya
gezegeninde yaklaşık 7
milyar insan yaşamaktadır;

Ne kadar öğrendiğini kontrol et
1. Dünyada ilk yerleşim yerleri
nerede kurulmuştur?
2. Günümüzde Dünyada ne
kadar nüfus vardır?
3. Doğal nüfus artışı nedir?
4. Hangi bölgelerde yoğun
hangilerinde de seyrek
yerleşim vardır?

• Nüfus artışında en önemli
faktörler arasında tıbbi
ilerleme ve bilim ile
tekniğin gelişimidir;

5. Dünyanın ortalama
yerleşimi ne kadardır?

• Dünyadaki sürekli yerleşim
alanına ökümen denir.

6. Ökümen ve anökümenin ne
olduğunu açıkla

ZORUNLU DEĞİL!
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK İSTEYENLERE


1960 yılında 17 prmil olan doğal artış, dünya düzeyinde, 2010
yılında sadece 8 promile düşmüştür.

30° ve 60° coğraﬁ enleminde, dünya nüfusunun en büyük kısmı
yaşar.

1954 yılında şehirlerde dünya nüfusunun %30’u, bugün ise %58’i
yaşamaktadır..

Köy ahalisinin en büyük oranı, Afrika, Asya ve Güney Amerika yaşar.


Dünya nüfusunun %61 üzerindeki bölümü Asya kıtasında yaşar.
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IRK, KÜLTÜR VE DİNLER
OKURKEN ŞUNLARI
ÖĞRENECEKSİN:
• Dünyadaki üç temel insan
ırkının hangileri olduğunu;
• Deri rengine göre
nüfusun nasıl dağıldığını
anlatmayı;
• Dünyada karışık ırkların
nasıl meydana geldiğini;
• Dinleri ve onların yüzdelik
oranını.
AŞAĞIDAKİ YENİ KAVRAMLARI
KULLANACAKSIN:
• İnsan soyu
• Melezler

DÜNYADA MEVCUT IRKLAR
Dünyadaki bütün insanlar aynı insan soyuna aittir. Aralarında sadece deri rengi ile, saç
şekli ve rengi, boy, yüz şekli ve vücut yapısındaki bazı özelliklere göre birbirinden farklanır.
İnsanlar, bu özellikleri, yaşadıkları bölgeler,
yer şekli, iklim özellikleri, yaşam şartları ve
beslenme türüne göre kazanmıştır. Deri rengine göre insanlar üç ırka ayrılır: beyaz, sarı
ve siyah ırk. Yıllar boyunca, Dünya’nın birçok yerinde üç ırk arasında karışma olmuş ve
bu şekilde, melez denen karışık ırklar ortaya
çıkmıştır. Beyaz ve siyah ırkın karışımından
mulattolar, sarı ve beyaz ırkın karışımından
mestizolar, siyah ve sarı ırkın karışımından ise
zambolar oluşmuştur.

• Mulattolar
• Mestizolar
• Zambolar
• Hıristiyanlık
• İslam
• Budizm
• Hinduizm
• Ateizm

Brezilya‛da ahalisinin
ne kadar karışık olduğu,
bu ülkenin milli futbol
takımından görülebilir.

farklı ırktan çocuklar
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Karışık ırklarda, her iki taraf, atalarına ait ağırlıklı olan özelliklerini paylaşır. Günümüzde en büyük sayıda karışık ahali Brezilya ve Güney Amerika’nın bazı ülkelerinde vardır. Dünyada sarı ırk en büyük sayıdadır, ardından beyaz ırk gelir,
en az sayısı olan ırk ise siyah ırktır.

DÜNYA GEZEGENİNDE KÜLTÜRLER
İki farklı millet veya etnik grup karşılaştıklarında, aralarında her zaman ﬁkir,
teknoloji ve kültür alışverişi yapılır. Dünyada, kültürler arasında çok başarılı örnekler görülür, fakat kültür yıkımı veya
bazı milletlerin kültürel mirasının yıkılması örnekleri de vardır. Afrika, Kuzey
ve Güney Amerika ile Avustralya’daki
yerli ahalinin karşılaştığı tüm zorluklar,
bunun en iyi örneğidir. Kültürel mirasın
damgası genellikle: dil, adet, aile, sosyal
politika, mensup olunan dine ve diğer
dinlere saygı vb. üzerinden temsil edilir.
Halk giysileri kültür
mirasıdır

DÜNYA GEZEGENİNDE DİNLER
Dünya nüfusunun yaklaşık 7 milyar olduğunu ve birkaç büyük dine ayrıldığını
öğrendin. En büyük dinler: Hıristiyanlık, İslam, Hinduizm, Budizm ve Yahudilik’tir.
Hristiyan dini yaklaşık 2,3 milyar mensubuyla Dünya’nın en büyük dinidir. Bu
din başlıca Avrupa, Amerika ve Avustralya’da mevcuttur. Hıristiyanlar, kiliselerine göre, ortodoks, katolik, protestan vb. mezheblere ayrılır.
İslam, 1,7 milyar mensubuyla, Dünya’nın ikinci en büyük dinidir. Bu din mensuplarının en büyük kısmı Asya’da, daha küçük kısmı ise Avrupa ve Afrika’da
yaşar.
Hinduizmin yaklaşık 1 milyar mensubu vardır. Bu din en çok Asya kıtasında
yaşanır. Budizmin yaklaşık 380 milyon mensubu vardır ve bunlar başlıca Asya
kıtasında yaşar.
Yahudilik, Dünyanın tüm kıtalarında görülen bir dindir. Bu dine ait mensupların
toplam sayısı günümüzde yaklaşık 20 milyondur.
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İÇERİĞE BİR BAKIŞ
Asgari bilgi özeti:
• Dünya gezegenindeki tüm
insanlar aynı insan soyuna
aittir;
• Dünya nüfusunun en
büyük kısmı üç ırka ayırlır:
beyaz, sarı ve siyah;
• Dünyada karışık ırklar veya
melezler ortaya çıkmıştır;
• En büyük dinler:
Hıristiyanlık, İslam,
Hinduizm, Budizm ve
Yahudilik’tir.

Ne kadar öğrendiğini kontrol et
1. İnsanlar arasında ne tür
farklar vardır?
2. Dünya nüfusu kaç temel
ırka ayrılır ve bunlar
hangileridir?
3. En sık görülen karışık ırklar
hangileridir ve en çok
nerede yaşar?
4. Dünyadaki en büyük dinler
hangileridir?
5. Hıristiyan dinine ait nüfus
ne kadardır ve hangi
kıtalarda yaşar?

ZORUNLU DEĞİL!
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK İSTEYENLERE

Kuzey Afrika’daki Tuarezi kabilesine mensup halk, atalarının
bin yıl önce yaşadığı yaşam şeklinin sürdürür.

Avrupa, 30’un üzerinde farklı dilin konuşulduğu kıtadır.

Nüfusu 18 milyon olan Kürt halkının kendi vatanı yoktur, ve beş
ülkeye dağılmıştır: Türkiye, İran, Irak, Suriye ve Ermenistan.

Avustralya ve Yeni Zellanda’da yaşayan halkın en büyük kısmı
Protestan kilisesine mensuptur.


Hindistan’da 500’ün üzerinde dil konuşulur.

149

YEDİNCİ KONUDAKİ BİLGİMİZİN
SİSTEMATİZASYONU
TANIMLAMA ÖDEVLERİ (BİRİNCİ AĞIRLIKLI SEVİYE)
Hangi bitki topluluğunda
en çok ağaç vardır?
A.
B.
C.
D.

Bitkiler hangi diğer adla
adlandırılır?
A.
B.
C.
D.

Tayga
Bozkır
Yağmur ormanı
Tundra

Fauna
Areal
Flora
Makiya

Günümüzde Dünya nüfusu
ne kadardır?
A.
B.
C.
D.

3,5 milyar
7 milyar
5 milyar
8,5 milyar

ANLAMA ÖDEVLERİ (İKİNCİ AĞIRLIKLI SEVİYE)
En kuzeyde hangi bitki
topluluğu bulunur?
A.
B.
C.
D.

Zebra ve zürefalara
nerede rastlanır?
A.
B.
C.
D.

Savan
Bozkır
Tundra
Makiya

Savanda
Taygada
Tundrada
Çayırda

Kamposlar nerede
bulunur?
A.
B.
C.
D.

Avrupa’da
K. Amerika’da
Asya’da
G. Amerika’da

UYGULAMALI ÖDEVLER (ÜÇÜNCÜ AĞIRLIKLI SEVİYE)
Dünyanın ortalama nüfus
yoğunluğu ne kadardır?
A.
B.
C.
D.

15 insan/km2
50 insan/km2
5 insan/km2
85 insan/km2

Hangi kıtada melezlerin
sayısı en büyüktür?
A.
B.
C.
D.

Avrupa
G.Amerika
Asya
K. Amerika

Beyaz ırk hangi kıtada en
az sayıdadır?
A.
B.
C.
D.

G. Amerika
K. Amerika
Afrika
Asya
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AZ BİLİNEN KELİMELER SÖZLÜĞÜ
ADA – Her tarafı suyla çevrili kara parçası.

LİTOSFER – Dünya’nın taş tabakası, taşküre.

AKİFER – Dünya’nın iç kısmında toplanan sudur.

MAGMA – Lavın diğer ismi. Koyu sıvı maddedir.

ANEROİD – Mutlak yükseklik ve hava basıncını ölçme
aleti.
ANTİSİKLON – Yüksek hava basıncı olan bölge.

MEANDRA – Yatak eğimi azalmış akarsularda,
genellikle art arda birbirini izleyen U veya S biçimli
büklümlere verilen ad.

ASTEROİD – Yörüngeleri Güneş Sistemi’nde Mars ile
Jüpiter gezegenleri arasında kalan ve sayıları yaklaşık
40000 kadar olan gök cisimleridir.

METEOR – Gök taşı, uzaydan Dünya yüzeyine düşen
maddelerin genel adıdır.

ATMOSFER – Dünyanın hava tabakası.

MUTLAK YÜKSEKLİK – Deniz yüzeyinden ölçülen
rakım.

BAROMETRE – Hava basıncını ölçme aleti.
BİYOSFER – Dünya’nın, canlı organizmaların yaşadığı
bütün alanı.

MERİDYEN – Gökküre üzerindeki hayali bir çemberdir.

NEHİR ADASI – Nehrin beraberinde getirdiği
alüvyonlardan oluşan adacıklardır.
NİSPİ YÜKSEKLİK – İki yer arasındaki yükseklik farkı.

DELTA – Bir ırmağın çatallanarak denize döküldüğü yer.

OKYANUS – Kıtalararası büyük su alanı.

DEPRESYON – Alçak basınç; Yüzeyde atmosfer
basıncının civar bölgelerden düşük olduğu bölge.

ORYANTASYON – Yönlendirme, yön verme, kılavuzluk
etmek

DÖNENCE – 23º ve 27’ kuzey ve 23º 27’ güneyden
geçen enlem çizgisi.

PASSAT – Kuzeyde kuzey yarımküreden veya güneyde
güney yarımküreden Ekvatora doğru esen rüzgarlar.

EKİNOKS – Yıl içinde gün ve gecenin eşit uzunlukta
olduğu zaman.

PINARBAŞI – Güçlü kaynak.

EKLİPTİK – Tutulum; Yer’in Güneş çevresinde
izlediği yörüngenin içinde bulunduğu düzlemdir.

PUSULA – Pusula, başlıca olarak ulaşımda ve arazi
incelemesinde kullanılan, dünya üzerinde yön tespit
etmeye yarayan cihazdır.

EKVATOR – Kuzey ve güney yarımküreleri birbirinden
ayıran hayalî dairesel hat.

REVOLÜSYON – Bir gök cisminin diğer bir gök
cisminin etrafında dönmesi.

EPİSENTIR – Merkez üssü; Depremin meydana
geldiği yer.

ROTASYON – Bir gök cisminin kendi hayali noktası
etrafında dönmesi.

ERÜPSİYON – Patlama; Lav’ın ve diğer volkanik
maddelerin akışı.

SAVAN – Sıcak kuşakta uzun otlu bölge.

GALAKSİ – Yıldız ve takımyıldızları’nın oluşturduğu
yıldızlı buluttur.
GEOİD – Yerkürenin kütleçekim ve merkezkaç
kuvvetlerinin etkisi altında aldığı şekildir.
GEYZER – Yanardağ patlamaları’nın meydana gelmiş
olduğu yerlerde oluşan kaplıcalar ve kaynaçlardır.
GEZEGEN – Bir yıldızın etrafında dolanan gök cismidir

SEDİMANTER KAYAÇLAR – Tortul kayalar
okyanuslarda, denizlerde, göllerde, nehirlerde ve
karada parçalanmış ufak malzemelerin birikmesi ve
birleşmesi ya da semdimentasyonu ile oluşan kayalardır
SIK ORMAN – Ekvator ve tropikal bölgelerde sık ve
balta değmemiş orman alanı.
STEP – Ilıman kuşaklarda kısa otlu bölge, bozkır

GLOBUS – Küre; Yerküreyi simgeleyen model.

STRATOSFER – Deniz yüzeyinden 10-12 km
üzerindeki atmosfer katmanı.

GRAVİTASYON – Kütle çekimi; Nesnelerin birbirlerine
doğru çekme kuvveti uygulamasına denir.

TAKIM YILDIZLAR – Gökyüzünün bölündüğü 88
alandan her birine verilen isimdir

HARTOGRAFİ İŞARETLERİ – Haritalar üzerinde, o
yüzeye ait bazı bilgiler işaretlerle verilir. Bu işaretlere
harita işaretleri ya da harita lejandı denir.

TAYGA – Soğuk kuşak iklimlerinde bitki alanları.
TROPOSFER – Atmosferin en alt tabakası.

HİPOSENTIR – İçmerkez; Depremin meydana geldiği
yer.

TUNDRA – Kuzeyin en ucunda, yosun veya çok az
sayıda bitkinin yetiştiği büyük düzlük.

KOMETA – Kuyruklu yıldızlar; “Kirli kartopu” ya da
“Buzlu çamur topu” olarak anılırlar.

UYDU – Bir gezegenin ya da başka bir uydunun
etrafında belirli bir yörüngede dönen gök cismi

KUTUP ÇEMBERİ – 66º ve 33’ kuzey ve güneyden
geçen enlem çizgisi.

VOLKAN – Tepesinde püskürme ağzı bulunan
yeryüzündeki dağlardır.

LAV – Volkanik madde. Tepesinde püskürme ağzı
bulunan Yanardağ ağızlarından Dünya’nın yüzeyine
doğru akan madde.

ZENİT – Belli bir yerin üzerindeki bir noktayı
doğrudan belirtmektir. Gökbilim terminolojisinde
başucu noktası karşılığı ile yer alır.
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İÇİNDEKİLER
EVREN VE EVRENDEKİ NESNELER
FİZİKİ COĞRAFYA’YA GİRİŞ
EVREN VE YILDIZLAR
GÜNEŞ, BİZE EN YAKIN YILDIZ
GEZEGENLER VE UYDULAR
AY VE AYIN EVRELERİ
PLANETOİD, KUYRUKLU YILDIZ VE METEORLAR
BİRİNCİ KONUDAKİ BİLGİMİZİN SİSTEMATİZASYONU










DÜNYA GEZEGENİ
DÜNYA’NIN ŞEKLİ VE BÜYÜKLÜĞÜ
DÜNYA’NIN DÖNÜŞÜ (ROTASYONU) VE DÜNYA’NIN DÖNÜŞ SONUÇLARI
PARALELLER VE MERİDYENLER
COĞRAFİ ENLEM VE BOYLAM
DÜNYA’NIN HAREKETLERİ VE DÜNYA HAREKET. DOĞAN SONUÇLAR
İKLİM KUŞAKLARI
İKİNCİ KONUDAKİ BİLGİMİZİN SİSTEMATİZASYONU










DÜNYA’NIN ORYANTASYONU
TAKVİMLER, ZAMAN DİLİMLERİ VE YEREL SAAT
ÖLÇEK
KÜREDE VE COĞRAFYA HARİTASINDA DÜNYA
HARİTADA YER ŞEKLİNİN SUNUMU
ÜÇÜNCÜ KONUDAKİ BİLGİMİZİN SİSTEMATİZASYONU








YERKÜRE’NİN DIŞ KISMI (LİTOSFER)
YERYÜZÜNÜN (DÜNYA’NIN) İÇ YAPISI
İÇ GÜÇLERİN ETKİSİYLE OLUŞAN YER ŞEKİL TÜRLERİ
DIŞ GÜÇLERİN ETKİSİYLE OLUŞAN YER ŞEKİL TÜRLERİ
KAYALARIN OLUŞUMU VE KAYA TÜRLERİ
YERYÜZÜ TOPRAĞININ SIRALAMASI
TOPRAK ÇEŞİTLERİ
DÖRDÜNCÜ KONUDAKİ BİLGİMİZİN SİSTEMATİZASYONU










HAVANIN SU TABAKASI (HİDROSFER)
DÜNYA DENİZİ
DENİZ SUYUNUN ÖZELLİKLERİ
YERALTI SULARI VE KAYNAKLAR
NEHIR VE GÖLLER
BEŞİNCİ KONUDAKİ BİLGİMİZİN SİSTEMATİZASYONU








DÜNYANIN HAVA TABAKASI (ATMOSFER)
ATMOSFERİN YAPISI VE BÖLÜNMESİ
ATMOSFERİN ISINMASIЕ
HAVA BASINCI
HAVA HAREKETLERİ
HAVA NEMLİLİĞİ VE YAĞIŞLAR
HAVA DURUMU VE İKLİM
İKLİP TİPLERİ
ALTINCI KONUDAKİ BİLGİMİZİN SİSTEMATİZASYONU











ORGANİK DÜNYA TABAKASI (BİYOSFER)
BİTKİ DÜNYASININ COĞRAFİ DAĞILIMI
HAYVANLAR DÜNYASININ COĞRAFİ DAĞILIMI
DÜNYA AHALİSİ
IRK, KÜLTÜR VE DİNLER
YEDİNCİ KONUDAKİ BİLGİMİZİN SİSTEMATİZASYONU
AZ BİLİNEN KELİMELER SÖZLÜĞÜ









